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 أهداف الدراسة  تمهيد
 

 :ألهداف ، من أهمها نسعى من هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من ا
بسط جوانب من تخصصات شديدة التعقيد ، مرتبطة بعلوم التدريس و ( 0

تعليميةة  –اللسانيات،  وما تطرحه طبائعها وعالئقها من إشكاالت تربويةة 
،  سواء على المستوى النظري أو على مستوى الممارسة داخةل حجةرات 

ى المربين ، بمن تخصصات تعرف مفاهيمها الكثير من اللبس لد. الدرس 
فةةيهم األسةةاتذة البةةاحثون أنفسةةهم   ممةةا هةةد يعرهةةل مهةةامهم ، فبةةدال مةةن أن 
يوظفوا نظرياتها سواء في أبحاثهم ونشةاطهم العلمةي أو أدائهةم التربةوي ، 
فةةهنهم ينفةةرون منهةةا ويشةةكون فةةي فعاليتهةةا وهةةد يةةذهب بهةةم األمةةر إلةةى حةةد 

غةةوي فةةي منظومةةة االعتقةةاد فةةي أنهةةا هةةي السةةبب وراء اةةعف الةةدرس الل
 .التعليم 

اعف النموذج والمنظور لدى البةاحثين اللسةانيين التحذير من مخاطر ( 9
وعلمةةةاء التةةةدريس علةةةى حةةةد سةةةواء ، ومخةةةاطر أن يصةةةابوا بمةةةس مةةةن 

البةاحثين االفةراد فقةط ، ، والذي ال نالحظةه لةدى  1"التشويش البارديكمي"
في الكليات ، مثل بل نالحظه كذلك على مستوى اإلعداد النظري والعملي 

كليةةة علةةةوم التربيةةة و كليةةةات ا داب و كةةةذا ملسسةةات تكةةةوين المدرسةةةين 
الغالةب، إلةي األسةس الفكريةة والنمةاذج التربويةة  وغيرها ،والتي تفتقر في

المالئمة وتعةاني مةن غمةوت وتشةويش فةي الخلفيةات النظريةة لبرامجهةا، 
واسةتيراد النظريةات  يتجليان في كثرة النماذج واللجوء إلى التقليةد األعمةى

 .والتبعية بالتالي لمنتجيها ومروجيها
كما تهدف هذه الدراسة إلةى محاولةة فةك خيةوط العالهةة المتشةابكة بةين  (3

اللسانيات وعلم التدريس في المجال التربةوي، ورسةم الحةدود بينهمةا ، بمةا 
،ذي تدريسوو  تعووا ل  -نمووو ل لسووان واةةأ أسةةس مشةةروع هةةد يفيةةدنا فةةي 

يستغل مختلف الوسةائط اإللكترونيةة ويوظةف ومبسط، يفي طابأ عملي وظ
، شرعنا ملخرا فةي االشةتغال عليةه اةمن مجموعةة بحة   التعليم الرهمي

متعددة التخصصات ، لهدف بناء منظومة تسةاعد المدرسةين القةدامى مةنهم 
                                                             

مثةةل ( الطبيعةةة والمجتمةةأ)، نظةةرة خاصةة للواهةةأ  paradigme (المنظةةور) يشةةكل البةةارديكم  1
 تةةلديائق  التةةي المنظةةور ا لةةي للكةةون أو المنظةةور السةةلوكي لمنسةةان،إنه مجموعةةة مةةن الحقةة

، تسةهل  وظيفة المسلمات و المنطلقات والتي تمثل نظرة عامة حةول مجةال أو حقةل مةن الحقةول
وتكةةون هةةذه الحقةةائق الممثلةةةة  .التطةةوير وتسةةهل مواةةعه دراسةةة ظةةواهر معينةةة  التواصةةل و

وموحيةة  قةوانين وإنشةاء النمةاذج والنظريةات، موجهة لواأ الفرايات واسةتخال  ال لمنظور
 .سواء في المجال التربوي أو غيره من المجاالت بيقات المالئمة بالتط
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والجدد والمدرسين المتدربين بمراكز ومدارس التكوين المهني ، في إعداد 
تعلةةم وتعلةةم اللغةةة علةةى  -س و تنظةةيم واةةعيات التعلةةيمسةةيناريوهات الةةدرو

وجه الخصو  ، والعمل بها وتقويمها مأ االستفادة المثمرة من اللسانيات 
وعلوم الحاسوب وغيرها من العلةوم اإلنسةانية ( علم التدريس)و الديدكتيك 

ذات الصلة مثةل علةم الةنفس ، وتوظيفهةا بشةكل عقالنةي وهةادف ، كمةا هةد 
ن التربويين و وااةعي المنةاهو و مةللفي الكتةب المدرسةية تساعد المشرفي

  .على تحقيق مشاريعهم بشكل جيد
غير أننا ننبه منذ البدايةة ، إلةى أن الهةدف مةن هةذا النمةوذج التفةاعلي لةيس 

جةاهزة و صةالحة  وواةعيات دروس" لصةنأ " واأ آلة أو جهةاز معقةد 
للملةل وربمةا ، تصةب  بةدورها مةدعاة " صور طبةق األصةل"لالستعمال أو 

للنفور من الدرس اللغوي وغيره و التذمر من كل دعوة لتطةويره وتحديثةه 
، األمر الذي هد يكون وراء ظهور فئات من المربين الرافاين للديةدكتيك 
واللسانيات معا وربما للعلوم المسةاعدة األخةرى والكةارهين لالسةتعانة بهةا 

المدرسةةين، دون أن فةةي مهةةامهم ،علةةوم تلقةةن فةةي العةةادة بملسسةةات إعةةداد 
يكون لها أدنى تأثير يوم تخةرجهم للعمةل والتحةاههم باألهسةام ، بسةبب عةدم 

وعدم إدراكهم ألوجه تطبيقهةا وسةبل توظيفهةا ( نظريا وعمليا)تمكنهم منها 
 .في مهامهم التربوية

 
*  *  * 

 
وسنحاول بلوغ هذه األهداف من خالل عرت وصةفي ، تحليلةي وانتقةادي 

 : القاايا التالية /ن ، للمواايأمبسط هدر اإلمكا
 .بين اللسانيات و اللسانيات التطبيقية: أوال 
 .الديدكتيك و ديدكتيك اللغات:  ثانيا
 .بين اللسانيات التطبيقية و ديدكتيك اللغات : ثالثا 
 .مجاالت اللسانيات التطبيقية في عالهتها باكتساب اللغة: رابعا 
 .طر التشويش البارديكمي اللسانيات التطبيقية ومخا  :خامسا
( النموذج التفاعلي)الطريق الثال  أو من أجل تأسيس نموذج بديل : سادسا

. 
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  2 بين اللسانيات و اللسانيات التطبيقية  أوال
 

اإلنسةانية مةن حية   تاللغةا اللسانيات عموما هي العلم الةذي يهةتم بدراسةة
خصائصها و تراكيبها و درجات التشابه و التباين فيما بينهةا   علةم حةدي  
نسبيا أرسى أسسه في مطلأ القةرن العشةرين فردينةان دو سوسةور ، الةذي 
اتخذ موهفاً نقدياً من تصةورات مةن سةبقه مةن اللغةويين ، خاصةة مةن نظةر 

مةن غيةر أن ينظةروا إليهةا  منهم إلى اللغة على أنها مجرد آليةة تاريخيةة،  
من حية  خصائصةها البنيويةة الثابتةة ووظيفتهةا التواصةلية داخةل المجتمةأ 

 .اإلنساني 
وكان للنظريات اللسانية الفال في إمداد تعلةيم اللغةات بمةا فيهةا العربيةة ، 

اللسانية ، لتكون بذلك المرجأ ( النماذج)بالعديد من المقاربات والنظريات 
بالمجةةةةال   بعةةةةدما اكتشةةةةف اللغويةةةةون وخاصةةةةة فئةةةةة  بالنسةةةةبة للمشةةةةتغلين

الممارسين التربويين منهم ، أن تعليم وتعلم اللغة ال يمكن أن يكةون ناجحةا 
، ممةةا سةاهم فةةي إال إذا اسةتند إلةةى مرتكةزات علميةةة نظريةة وعمليةةة دهيقةة 

.( ت . ل)اللسةةانيات التطبيقيةةة  مةةيالد فةةرع تخصصةةي أو علةةم جديةةد هةةو
تربيةةة و التعلةةةيم علةةةى وجةةه الخصةةةو  و ظهةةةوره والمطبقةةة منهةةةا فةةةي ال

 . وانتشاره في األوساط الجامعية المغربية 
و بالفعةل فقةد وجةدت علةوم اللغةةة عنةدنا ، نفةس الصةدى و اإلهبةال ، حيةة  
ظهر العديد من الباحثين األكفاء ممةن يجتهةدون للنهةوت بتةدريس اللغةات 

رهةةا مةةن العلةةوم بالمدرسةةة المغربيةةة ، اعتمةةادا علةةى حقةةل اللسةةانيات وغي

                                                             
 تالرتباطهةا بمجةاالألهميتهةا والتربوية ،  نظرا /اخترنا التركيز هنا على اللسانيات التطبيقية   2

، وإال فهن اللسةانيات بمةا فيهةا اللسةانيات التطبيقيةة ،  الديدكتيكو دريسالتربية والت ياهتمامنا وه
 إلةى العديةد مةن التخصصةات ، مةن مثةل اللسةانيات، نسةانية بقيةة العلةوم اإلو حةال هتفرعت كما 
وغيرهةا ، وحصةل نفةس ...الجغرافيةة والحاسةوبية والتاريخيةة والتقابلية  و االجتماعية النفسية و
 .وتعةددت  بتعةدد محتويةات التعلةيم والتكةوين وأنشةطتهما الديدكتيك والتةي تخصصةت  مأاألمر 
بالتشةويش نسةميه مةا  و وربمةا الخلةطوالتقاطأ بينهةا جميعةا مشكالت التداخل ة حدمن  يزيد مما 

وعةدم وفروعهةا البارديكمي والذي يعني باألساس التأرج  في البح  العلمةي بةين التخصصةات 
، فاال عن الهرولة نحةو النظريةات  المنظوريةواوح وثبات المنطلقات النظرية والمرجعيات 

 .في أبحاثنا ، كما سنواحه بقدر من التفصيل في عناوين الحقة  األجنبية التي نستند عليها

https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9
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اإلنسةةانية المرتبطةةة ومةةا عرفتةةه مةةن تطةةورات سةةواء داخةةل المغةةرب أو 
 .خارجه

رشةيد طلبةي نموذجةا لهةذا اإلهبةال ، مةن خةالل  وعلى سبيل المثال ، يقةدم 
هراءتةةه لةةبعت مللفةةات علةةى آيةةت أوشةةان ، فةةي بحةة  لةةه تحةةت عنةةوان 

يتةأطر مشةروعه " : ، بقولةه ( اللسانيات التربوية وتدريسية اللغة العربيةة)
–امن مجال اللسانيات التربويةة،التي تحةاول أن تقةارب الفعةل التعليمةي 

ولةةم يكةةن هةةذا الطةةرح وليةةد الصةةدفة ، بةةل عمةةل . التعلمةةي لتةةدريس اللغةةة
التعلمةي بالمدرسةة المغربيةة،  فةي -الباح  على اسةتقراء الواهةأ التعليمةي 

يات الحديثةة مةن نطاق عالهة بين تةدريس اللغةة العربيةة ومةا عرفتةه اللسةان
 .3 ..."تطور ، رافقه في بناء وعي بهذا العلم في مجال التربية 

في تقديرنا تعةد اللسةانيات المطبقةة فةي التربيةة والتعلةيم والتةي تسةمى فةي و
العةةةةةادة باللسةةةةةانيات التربويةةةةةة ، ثمةةةةةرة تقةةةةةاطأ بةةةةةين اللسةةةةةانيات وعلةةةةةوم 

ئق اللسةةانيات فمواةةوع اللسةةانيات التربويةةة هةةو اإلفةةادة مةةن حقةةا . التربيةةة
العامة بمناهجها ونتائو دراساتها وتطبيق ذلك كله في مجةال تعلةيم اللغةات 

أي أنهةةةا تسةةةتغل معطيةةةات اللسةةةانيات العامةةةة وفروعهةةةا الخاصةةةة ، ومةةةا . 
ومةن  تعليميةة ميدانيةة /وصلت إليه بحوثها من نتائو لحل مشكالت تربويةة

بين مختلف العلوم  الطبيعي أن يوجد هذا النوع من التقاطأ والذي نالحظه
وفةي مختلةف المجةاالت ، ومةن الاةروري أن تتبةادل التةأثير والتةأثر فيمةةا 
بينها ومن الطبيعي كذلك ، أن يهتم بعاها بنفس المجال ونفس المواوع 
، علةةةى أن يعالجةةةه كةةةل منهةةةا ، مةةةن زاويةةةة تخصصةةةه   كةةةأن يعةةةالو علةةةم 

ربةوي وأن يعةالو االجتماع الظواهر التربوية فنكون أمام علم االجتمةاع الت
علةةم الةةنفس نفةةس الظةةواهر مةةن جوانبهةةا السةةيكولوجية ، فنكةةون أمةةام علةةم 

تةةداخل العلةةوم الحديثةةة بمةةا فيهةةا العلةةوم الطبيعيةةة و إن  ...الةةنفس التربةةوي
وال تشةةةذ . تكاملهةةةا ، أاةةةحى سةةةمة معروفةةةة لةةةدى البةةةاحثين المعاصةةةرين 
ل الدراسةات اللسانيات عةن ذلةك ، فبعةد احتاللهةا مركةز الصةدارة فةي مجةا

اإلنسةةةانية وباعتبارهةةةا كمةةةا اسةةةلفنا فةةةي التعريةةةف ، أول علةةةم ات خةةةذ اللغةةةة 
جسةمية ، نفسةية )أن اللغة كما هو معلةوم، ظةاهرة  بمامواوعا للدراسة و

شديدة التعقيد، فال غرو أن يسةتحوذ مواةوعها هةذا ، علةى ...( ،اجتماعية
 :اهتمام علوم أخرى من مثل 

                                                             
ندوة ،مداخلة في "اللسانيات التربوية وتدريسية اللغة العربية : "  (9102) رشيد طلبي   3

 تآلفت حول أعمال علي آيت أوشان ،  نظمتها المديرية اإلهليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس
  .(غير منشورة)

المقاربة بالكفايات والتدريس  :اللسانيات والتربية" (:9102) علي آيت أوشان :كما نراجأ 
 .01 . 0ط. الرباط. دار أبي رهراق للطباعة والنشر" .  بالمفاهيم
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ة مظهةرا هامةا مةن مظةاهر السةلوك اإلنسةاني ، علم النفس، باعتبار اللغ(0
أو علةةم اللغةةة ) psycholinguistiqueفنشةةأ بالتةةالي علةةم الةةنفس اللغةةوي 

أو كفةةرع مةةن فةةروع علةةم  كفةةرع مةةن فةةروع اللسةةانيات التطبيقيةةة( النفسةةي 
نمةوذجي علةى امكانيةة تةداخل وتعةدد االختصاصةات حةول  وكمثةال الةنفس

 .مواوع واحد وهو اللغة واكتسابها
كمةةةا اسةةةةتنفرت اللغةةةة اهتمةةةةام علمةةةةاء االجتمةةةاع باعتبارهةةةةا ظةةةةاهرة ( 9 

أو علم اللغة ) sociolinguistiqueاجتماعية ، فنشأ علم االجتماع اللغوي 
بأنه Trudgill Peter  (0202" )، والذي يعرفه بيتر ترادجل (االجتماعي

الشعبة المتفرعة عن علةم اللسةانيات والتةي تىعنةى باللغةة باعتبارهةا ظةاهرة 
فهي تدرس التبادل الجدلي القائم بين اللغة والمجتمأ . اجتماعية وحاارية

، وتسةةةتند إلةةةى علةةةوم أخةةةرى مسةةةاعدة ، كعلةةةم االجتمةةةاع و األنثربلوجيةةةا 
  4 ." وغيرها  والجغرافيا البشرية وعلم النفس االجتماعي

علةم )وال بأس أن نتوهف سريعا ، لمشارة إلةى إشةكالية تموهةأ هةذا الفةرع 
اةةمن اللسةةانيات التطبيقيةةة ، مةةن خةةالل السةةلال الةةذي ( االجتمةةاع اللغةةوي

كعنةةوان لدراسةةته Philippe Blanchet (9100 )يطرحةةه  فليةةب بالنشةةي 
 علم االجتماع اللغوي ، هل هو علم متداخل التخصصات ؟" المتميزة 

 .Labov, Wجواب عن هذا السلال يطرح بالنشي علةى لسةان لبةوف  وك
 :ثالثة آراء 

 من علوم اللغة  = علم االجتماع اللغوي هو علم لساني  -أ
 اثنولوجية اللغة  = علم االجتماع اللغوي هو علم اجتماعي  -ب
السةةةةالفة )علةةةةم االجتمةةةةاع اللغةةةةوي هةةةةو علةةةةم متةةةةداخل التخصصةةةةات  -ج

 5(.وغيرها
مجةاالت بحثيةة ئي، يميةل بالنشةي إلةى الطةرح القائةل بوجةود وكجواب مبد

إذ مةن المعلةوم . تستدعي بالارورة تعااد أكثر من تخص  للبح  فيها

                                                             
،مةةةةدخل إلةةةةى دراسةةةةة اللغةةةةة فةةةةي عالهتهةةةةا "السوسيولسةةةةانيات:" (9100) بيتةةةةر ترادجةةةةل   4

 .  ، الدار البيااء ا الشرقمنشورات إفريقي،  ،،ترجمة دمحم كرم الدكالي"بالمجتمأ
مةن تشةويش ، حية  بةين التخصصةات بأس أن نذكر هنا بما يمكةن أن ينةتو عةن هةذا التقةاطأ  ال

شةةبكة األلوكةةة )، " اللسةةانيات االجتماعيةةة"يةةذهب جميةةل حمةةداوي فةةي مقالةةة لةةه تحةةت عنةةوان 
الفةةوارق ومهمةةا تعمقنةةا فةةي :"بقولةةه  احتمةةال حةةدو  االنةةزالق ، يلكةةدإلةةى مةةا ،  (9/0/9102،

، فال نجد فرها كبيرا بينهمةا   ألن هةدفهما واحةد  الموجودة بين اللسانيات وعلم االجتماع اللغوي
وأكثةر مةن هةذا تصةب  اللغةة حةدثا اجتماعيةا . واالرتباط بالسياق االجتمةاعي  يتمثل في التواصل

 ". ، هي اللسانيات االجتماعية لذا، فاللسانيات في الحقيقة. بامتياز
5 Labov, W. (1976): "Sociolinguistique". Paris (Minuit). 
Philippe Blanchet : "La sociolinguistique est-elle une ”inter- discipline ”?  
Travaux neuchâtelois de linguistique, 2011, 53, pages 13-26 
P 02 

https://www.goodreads.com/author/show/78968.Peter_Trudgill


 ديدكتيك اللغات و اللسانيات التطبيقية

 

8 
 

أن بعةةت االكتشةةافات المهمةةة التةةي شةةهدها العةةالم فةةي السةةنوات الخمسةةين 
والفيزيةةاء والكيميةةاء ( الحاسةةوب)األخيةةرة، السةةيما فةةي مجةةال الريااةةيات 

، كانةت وليةدة تةداخل عةةدد  األنثروبولوجيةاو ( الجينةات)واألحيةاء الجزئيةة 
 .من التخصصات

بةةدوره مواةةوع اللغةةة، علةةى   Didactiqueالتةةدريسوسيكتسةة  علةةم ( 3 
اعتبار أن اللغة ظاهرة تربوية تنشط كثيرا في السياق المدرسي، فظهةرت 

اللسةانيات التربويةة والتةي يحلةو لعبةد ديدكتيك اللغات واشتغلت إلى جانةب 
، فأصبحت من أهةم 6 التطبيقية المدرسية باللسانياتزيز هريش تسميتها الع

مسةةاهات اللسةةانيات التطبيقيةةة ومةةن أهةةم مسةةاهات الديةةدكتيك فةةي نفةةس ا ن 
،وهةةو مسةةاق تعةةاوني تفةةاعلي مةةا انفكةةت أطرافةةه تترامةةى وتتشةةعب ، كلمةةا 
تعةةةددت أبعةةةاده ومجاالتةةةه ، األمةةةر الةةةذي هةةةد يجعةةةل منةةةه مسةةةاها متةةةداخل 

  .تالتخصصا
ت لل سانياوع امن فرع فروهةو  Terminologieويقدم علم المصطل  ( 2 

بين العلةوم " الشراكة "نموذجا داال عن مدى التفاعل والتكامل والتطبيقية، 
بةين المفةاهيم العلميةة لعالهة فةي ايبحث ي لذالعلم ا" :بكونةه حي  يعةرف، 

لحات المصةةةطاأ ومنهجية ق إلةةةى يتطر واأللفةةةاظ التةةةي تعبةةةر عنهةةةا ، و
فعلةةةم ( 9112)حسةةةب علةةةي القاسةةةمي و" . لمعةةةايير محةةةددةفقا وتوحيدها و

علةةم مشةةترك بةةين اللسةةاني ات  وعلةةم المنطةةق  وعلةةم الوجةةود "المصةةطل  
وعلةم التوثيةق  وحقةةول   (اإلبيسةةتيمولوجيا)وعلةم المعرفةة   (األنطولوجيةا)

فكل هذه العلوم تتناول في جانب مةن جوانبهةا التنظةيم . التخص  العلمي 
عقةةدة بةةين المفهةةوم والمصةةطل  ، ولهةةذا ينعتةةه البةةاحثون  الشةةكلي للعالهةةة المى

 7".الروس بأنَّه علم العلوم
لتفاعةل بةين من النماذج المعبرة كذلك ، عن مدى التكامل بين العلوم وا( 2

 يعرف التخصصات ، ما نجده فيما أصب 
والتةةي تسةةعى إلةةى تجسةةير الفجةةوة بةةين العلةةوم بعةةد " بالدراسةةات البينيةةة " 

الدراسةةةةات العةةةةابرة "وينتشةةةةر تحةةةةت مسةةةةميات كثيةةةةرة  مثةةةةل  ،تشةةةةعبها 
، والتي تتوخى الكشف عن منةاطق   interdisciplinarité "للتخصصات 

فتجمةأ بةين المنظةور التخصصةي ...( شةابكالتجاور والتالهةي والت)التخوم 
  .والمنظور الموسوعي ،الذي يركز على التكامل المعرفي بين كافة العلوم

                                                             
 المدرسية سانياتالل تأصيل أساس الميداني التربوي البح " :(2018)عبد العزيز هريش  6

  (.Actualités  ،2018 juillet 25  : في منشورة مقالة) ". التطبيقية
 ،" أسسه النظرية وتطبيقاته العملية: علم المصطل  : " (9112)  علي القاسمي 7

 .82.  ،مكتبة لبنان ناشرون، بيروت

https://web.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDeo0dIlRX4YlwskvKN6A4BLBnKmAjpcsAqqZ4cHFWDYwhAd-1DbQy7vq5tkMaqG3mJVd0qoJ-CTGo2LWV7ytsRs7eazfYogyGEZwgCK6ipSAnaq7YRlLGETCS4-Xl7zwVtVwx_C8f0EWOSScX3CDwp1StjfpaGZ3QcA_qF3j6wvvb0TGcsrAXt8R1IjTNA7oDf8xi6vNNoO9nH2195PA4PkzEI5aVInnwbRorMb7tsAxgVudFfTYITRVeNCskHmpccstJBT_ivfbCdR6AeeeJDJEBVg1w84CSBOhX9bgW_i4-9HXNn2W8t8ftERhEWu77dvEGN8CcQW6lcVq1s_Os-&__tn__=%2ANK-R
https://www.tanmia.ma/category/actualites/


 ديدكتيك اللغات و اللسانيات التطبيقية

 

9 
 

توسةيأ األفةق العلمةي وتنطلق كل تلك النماذج مةن اإللحةاح علةى اةرورة 
عند االشتغال بقاية ما ، خاصة وأن كل القاايا مركبة وتحتةاج لتاةافر 

عةةةالم "فريةةةق علمةةةي أو نهةةةت بهةةةا  االختصاصةةةات سةةةواء هةةةام بتناولهةةةا
ويعزو خالد فهمي ذلك اإللحاح إلةى الرغبةة فةي مواجهةة . واحد"موسوعي

الفهةةةم الخةةةاطع لطبيعةةةة التخصةةة  وسةةةوء ترسةةةيم الخةةةرائط المعرفيةةةة "
لمواةةةةوعات وحقةةةةول المعرفةةةةة، وتعقةةةةد الظةةةةواهر العلميةةةةة فةةةةي العلةةةةوم 

التخص  ، يقول وكانتقاد منه ألولئك الذين يتحمسون لمقولة "...اإلنسانية
يردون منجزا علميا بدعوى صدوره عن غير متخص ، فهم ينطلقون :" 

معالجة بحثية غربية تفتت الظاهرة وتنغلةق عليهةا " )ذرية"بذلك من رلية 
، حكمةةت مسةةةيرة االشةةةتغال بةةالعلم فةةةي الغةةرب ردحةةةا مةةةن (عنةةد الفحةةة 

  8".الزمن
  يةذهب إلةى أن ولفت دمحم صالحين االنتبةاه إلةى مةا يلكةد هةذا الةرأي ،حية

مةةةرت بأحقةةةاب عديةةةدة بةةةدءا بالمرحلةةةة ...( اإلنسةةةانية والطبيعيةةةة)العلةةةوم "
الموسوعية إلى المرحلة التخصصةية العامةة ثةم مرحلةة التخصة  الةدهيق 
ثم مرحلة التشظي األدق،وا ن نعود إلى مرحلة الموسوعية المعرفية لكن 

قةةدرة التوليديةةة و يظهةةر ذلةةك التطةةور ، ال 9".الدراسةةات البينيةةة: مةةن بةةاب 
للةةنهو العةةابر للتخصصةةات ، فكلمةةا كانةةت الظةةاهرة أكثةةر تركيبةةا اهتاةةت 
دراستها تخصصات أكثر تتقاطأ عندها وتستكشف مختلف جوانبهةا وتقةدم 

بحيةةة  يغةةةدو ،حسةةةب صةةةالحين،من  نمةةةاذج أكثةةةر هةةةدرة علةةةى تفسةةةيرها ،
  .المستحيل إلحاق الحصيلة المعرفية بأي تخصٍ  ذي هوية محددة

                                                             
بمةا ذهةب إليةه المةلرم المسةتقبلي آلفةين تةوفلر ، النمةاذج ما يبدو الكثيةر مةن تلةك  علىتأثرت   8

Alvin Toffler  عنةةد حديثةةه عةةن متطلبةةات منةةاهو التعلةةيم فيمةةا يسةةميه بمجتمةةأ الموجةةة الثالثةةة
، وكيةف أن هةذه المنةاهو يجةب أن تىعل لةم الفةرد كيفيةة تصةنيف وإعةةادة (مجتمةأ مةا بعةد الصةناعة)

تها وكيفيةة تغييةر التصةنيفات عنةد الاةرورة وكيفيةة النظةر  تصنيف المعلومات وكيفية تقييم صح 
إلى المشاكل من زاوية جديدة، وكيفية هيام الفرد بتعليم نفسةه، أو بهلغةاء مةا تعل مةه سةابقاً واسةتقاء 

مناهو تعليمي ة تستهدف تةدريب النةاس علةى تنةاول  .تعليم جديد يتناسب مأ التغييرات المتسارعة
ليس لها وجود فحسب ، بل أغلةب الظةن مشةكالت تحتةاج إلةى أخصةائيين فةي مجةاالت مشكالت 

 ." متنوعة من التخصصات
لقةةةد عمةةةل تةةةوفلر علةةةى توجيةةةه التعلةةةيم والبحةةة  والتطةةةوير واالبتكةةةار نحةةةو مجةةةاالت عةةةابرة 
للتخصصةةةةات ، وأواةةةة  أهميةةةةة التفكيةةةةر واالسةةةةتقراء المعرفةةةةي الشةةةةامل، وردم الفجةةةةوة بةةةةين 

 . وم الطبيعية والهندسية، وجسر الهوة بين النظرية والتطبيقاإلنسانيات والعل
التربيةة فةي المجتمةأ : من صدمة المستقبل إلةى الموجةة الثالثةة:" وطفة أسعد عليبتصرف عن )

ود ،يونيةةو ، منشةةورات ملسسةةة ملمنةةون بةةدون حةةد"مةةا بعةةد الصةةناعي فةةي منظةةور آلفةةين تةةوفلر
 .وما بعدها 00صفحة . 9102

هةةل المةةنهو العةةابر للتخصصةةات هةةو .. التخصةة  أم الموسةةوعية:" عةةن مقالةةة مةةازن النجةةار 9
  على الرابط ؟ مستقبل اإلنتاج المعرفي

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/11/6/ 

https://www.mominoun.com/auteur/1326
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/11/6/
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 *  * * 

على أن هذه النماذج ، بقدر ما تقدمه من توايحات ودالالت حول طبيعةة 
التفاعل والتكامل  بين مختلف اروب المعرفة ، فهنها هد تعمةق فةي نفةس 
ا ن ، مةن شةةكوكنا فةةي احتمةةال حةةدو  الخلةةط والتشةةويش ، خاصةةة إذا لةةم 

ات نستطأ احترام الحدود المنهاجية والفواصل المنظورية ، ما بين المسةاه
  .والتخصصات

والتةي هةد " بعبور التخصصات"كما لم ينعدم من سيتصدى للنظرية القائلة 
تتطرف إلى حد المناداة بتجاوز التخصصات وفقدانها لالستقاللية والهويةة 
من خالل حصيلة علمية ال تنتسب إلى حقل تخصصي محدد، األمةر الةذي 

   .ال يستقيم في نظرنا ،كما سنرى في فقرات الحقة
الفعةةل ، فقةةد الحظنةةا الكثيةةر مةةن الخلةةط فةةي المواهةةف سةةواء فةةي تعريةةف وب

 .اللسةةانيات التطبيقيةةةة أو فةةةي اةةةبط عالهتهةةا باللسةةةانيات العامةةةة وبغيرهةةةا
فحسةةب الجمعيةةة الدوليةةة للسةةانيات التطبيقيةةة ، فةةهن هةةذا المصةةطل  يغطةةي 

فةةي البحةة  والممارسةةة معةةا ، مجمةةوع المجةةاالت المتداخلةةة التخصصةةات، 
ت اللغةةة والتواصةةل والتةةي يمكةةن اةةبطها وتحليلهةةا و وإيجةةاد حةةول مشةةكال

وهد تةم اختصةار وجهةة  .الحلول لها ، بتطبيق و توظيف المعارف اللسانية
إن اللسةةانيات التطبيقيةةة تسةةاوي تطبيةةق "النظةةر هةةذه ، فةةي المقولةةة التاليةةة 

  .(applied linguistics = linguistics applied) 10" .اللسانيات 
هةةذه المقولةةة يشةةهد فةةي نظرنةةا ، علةةى غيةةاب الةةوعي بتطةةور إن اختيةةار 

اللسةةانيات التطبيقيةةة فةةي العشةةرين سةةنة االخيةةرة ، وكةةان األسةةاس فةةي هةةذا 
والتةي تحولةت ) التطور مبدأ التمييز والفصةل مةا بةين اللسةانيات التطبيقيةة 

 .النظرية -و اللسانيات العامة ( إلى ديدكتيك اللغات في العالم الفرانكفوني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 022 .، مطبعة المساحة بالقاهرة ،  "معجم اللسانيات الحديثة :"(9110)سامي عياد حنا  10
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 ،( 8102  ) خطاطة  ّز الدين البوشيخي 
يميز فيها بوضوح بين اللسانيات النظرية واللسانيات التطبيقية 

 .وتعر اتهما

 
 

ثَّةةق  وهةةد  نةةذكر منهةةا علةةى سةةبيل هةةذا التمييةةز فةةي العديةةد مةةن الدراسةةات  وى
 :التمثيل

لتأسةيس بمناسةبة الةذكرى الثالثةين  9110الدراسات التةي نشةرت سةنة ( 0
تلكةد انفصةال وثيقةة ،فةي  (AAAL)الجمعية األمريكية للسانيات التطبيقيةة 

بةةل ذهبةةت بعةةت . اللسةةانيات التطبيقيةةة عةةن اللسةةانيات النظريةةة واسةةتقاللها
تلك الدراسات عند الحدي  عن ميالد اللسانيات التطبيقية ، إلةى حةد القةول 

  .إن اللسانيات التطبيقية ليست لسانيات أصال
مأ  إنشاء هةذه الجمعيةة ،فةهن اللسةانيات التطبيقيةة ستصةب  مجةاال وهكذا و

  11.مستقال للبح  و منفصال عن اللسانيات النظرية 

                                                             

 aaal.orgWebsite, www. (American Association for Applied عةن موهةأ الجمعيةة  11 

Linguistics) 
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ولكةةن ذلةةك الموهةةف لةةم يحةةل اإلشةةكال كليةةا، فةةهذا تأملنةةا هلةةيال التعريةةف ( 9
، سةةندرك مةةدى التةةردد و اسةةتمرار  سةةامية جبةةاريأسةةفله والةةذي تةةورده 

 :من عدمه . ت.ل التأرج  حول مواوع استقالل
اللسانيات التطبيقية مجال تتداخل فيةه التخصصةات البحثيةة والتةي تتنةاول "

مواوع مشكالت اللغة والتواصل والتي يمكن اةبطها وتحليلهةا و إيجةاد 
، وذلةةةك بةةةالرجوع الةةةى النظريةةةات ( فةةةي الممارسةةةة أساسةةةا)الحلةةةول لهةةةا 

ج وأطةر مرجعيةة والمناهو المستمدة من اللسانيات أو بهنشاء وتطوير نماذ
 12".نظرية لتلك المشكالت 

James P. Lantolf (0099)و يعتقةةد جةةيمس النطولةةف 
فةةي تعليقةةه  13 

أنه وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها اللسةانيات : "على هذا التعريف
الطريةةق نحةةو أن تصةةير علمةةا مسةةتقال مثةةل بقيةةة العلةةوم "التطبيقيةةة ، فةةهن 

مةا دام التعريةف يقةرر " . ما زال طويال  االنسانية واالجتماعية األخرى، 
في شقه األول بةأن اللسةانيات التطبيقيةة تسةتند إلةى نظريةات اللسةانيات فةي 
بحثهةةا عةةن حلةةول للمشةةكالت اللغويةةة ، ويمنحهةةا فةةي نفةةس ا ن فةةي الشةةق 

 .الثاني ، القدرة على انتاج النظريات 
نيةة األمريكيةة كما أن المجلس الةوطني للبحة  والتةابأ لدكاديميةة الوط( 3

سةةنوات ،  01وهةةو الجهةةاز الةةذي يحلةةل ويقةةوم  كةةل  (USNAS(للعلةةوم 
برامو الدراسات العليا للجامعات االمريكية ، مةا زال يةرفت إلةى اليةوم ، 

  14.اعتبار هذا التخص  خارج هيمنة اللسانيات النظرية 
وفي العةالم الفرنكفةوني احتةد نفةس الجةدال ، لكةن سينتصةر فةي النهايةة ( 2
لى ما يبدو، مليدو انفصال شعبة اللسانيات التطبيقية و ديدكتيك اللغات وع

فةي كليةة اللغةات بجامعةة ستراسةبورغ مثلمةا حةد  . ،عن شةعب اللسةانيات
 ،( DLADL)مةةأ شةةعبة اللسةةانيات التطبيقيةةة و ديةةدكتيك اللغةةات ، بفرنسةةا 

تقتةةرح دروسةةا حيةة  اسةةتقلت كشةةعبة واحةةدة ومندمجةةة ، بةةل و أصةةبحت 
ي ديةةدكتيك اللغةةات بالنسةةبة للطلبةةة الةةذين سةةيوجهون لممارسةةة مدخليةةة فةة
 .التدريس

أمةةا فةةي العةةالم العربةةي فةةال تةةزال المحةةاوالت خجولةةة لالنطةةالق بعيةةدا ( 2
وعاليةا فةةي اللسةانيات التطبيقيةةة وتحديةد هويتهةةا ومةدى تمايزهةةا وانفصةةالها 

جةود كعلم مستقل وبيةان جةدواها فةي التربيةة والتعلةيم ، حية  يكةاد ينعةدم و
ن جمعيات متخصصة  ل وتبح  في هذا العلم ، لكةن توجةد مقابةل ذلةك ، تكو 

                                                             
، 0عة الجزائر ،جام"اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات" :(9102) عن سامية جباري  12
 .23 

13 Lantolf, J. P., & Beckett, T. (2009). "Research timeline for sociocultural 
theory and second language acquisition". Language Teaching, 42, 459-475. 

14  United States National Academy of Sciences  
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ومةةن . ت.جمعيةةات تهةةتم باللسةةانيات عمومةةا ، تمةةارس دورا للتعريةةف بةةل
جمعيةة اللسةانيات "وأياةا " جمعية اللغويين والمترجمين المصرية"أهمها 

والتي انفتحت بشكل الفت ،على مواايأ تطبيقيةة فةي تةدريس " بالمغرب 
جمعيةةة تأسةيس  9100كمةةا سةيتم منةذ سةنة .لغةات وخاصةة اللغةة العربيةة ال

بالربةاط  برئاسةة  للسانيات التطبيقية بمعهد الدراسات و األبحةا  للتعريةب
والذي يعمل فةي نفةس ا ن ، أسةتاذا لعلةم المصةطل  بكليةة  الرااي ،  دمحم

 . علوم التربية بالرباط
عليةا وشةعب جامعيةة ، هليلةة هذا وستنشأ في بعت الدول العربيةة ، مراكز

ومةةن أهمهةةا مركةةز األميةةر سةةلمان .( ت.ل)نسةةبيا ، تهةةتم بهةةذا التخصةة  
للغويةةات التطبيقيةةة بجامعةةة اإلمةةام دمحم بةةن سةةعود، و جامعةةات فةةي كةةل مةةن 

أما فةي المغةرب فقةد .األردن وفلسطين تقوم بتدريسه لمرحلة البكالوريوس
سةةةاعة فةةةي بعةةةت أصةةةبحت مةةةلخرا ، اللسةةةانيات التطبيقيةةةة مواةةةوع ال

علةةةةةى سةةةةةبيل المثةةةةةال ، ماسةةةةةتر اللسةةةةةانيات الجامعةةةةةات ،حيةةةةة  أحةةةةةد  
فةي ،كما  أحد  (بمدينة مكناس ) بكلية ا داب والعلوم اإلنسانية  التطبيقية

، مسةلك ( بالةدار البياةاء )ا داب ابن مسةيك  بكلية شعبة الدراسات العليا
  .علم اللغة االجتماعي امن مسار اللسانيات التطبيقية

ما نشطت التظاهرات و المةلتمرات العلميةة علةى الصةعيد العربةي حةول ك
اللسانيات التطبيقيةة ، نةذكر منهةا المةلتمر العلمةي الهةام الةذي نظمةه معهةد 

هاةايا اللغةة العربيةة واللسةانيات : "الدوحة للدراسات العليةا فةي مواةوع 
والتي  ، ومما جاء في ورهته التمهيدية 9100يناير  2-2، يومي "التطبيقية 

 : تلخ  في نفس ا ن ما نحن بصدده من إشكال
ي لىةةف  مجةةال اللسةةانيات التطبيقيةةة غمةةوت كبيةةر يىعةةزى فةةي الغالةةب إلةةى "

أسباب مواوعية تتعلق أساسا بحداثة هذا النشاط واتسةاع مةدى اهتماماتةه 
، فاال عن التباس عالهته باللسانيات النظرية التي تناوي تحت عنوانها 

ومةن أجةل كةل هةذا ارتةأى هسةم . الرلى ومتباينة األهدافخطابات متعددة 
اللسةةانيات والمعجميةةة العربيةةة تنظةةيم مةةلتمر دولةةي يصةةبو إلةةى تواةةي  
انشةةغاالت هةةذا المجةةال بحكةةم طابعهةةا غيةةر المتجةةانس، وإلةةى إبةةراز أهميةةة 
إدراج البعد التطبيقي في تناول هاايا اللغة العربية ، في أبعادها العملية و 

تنةاوال يسةتند إلةى مىخرجةات التفاعةل بةين تخصصةات متعةددة إذ الواهعية ، 
تواجةةه إشةةةكاالت اللغةةة فةةةي عالهتهةةا بةةةالفرد وبةةالمجتمأ والثقافةةةة والتقنيةةةة 

وهد تمحورت أشةغال المةلتمر حةول سةلال محةوري ". والتطور المعرفي 
 . :ت.فاصل ، يعبر بدهة عن حالة الحيرة التي نعانيها مأ ل
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تالئم واأ اللغة والثقافة العربيتين ؟ وبتعبير آخر  أي  لسانيات تطبيقية" -
ما هي مقومات برنامجنةا الخةا  فةي مجةال اللسةانيات التطبيقيةة ؟ ووفةق 

 15" أي أسس نحدد أولويات هذا البرنامو ؟
 

 
 

 الديدكتيك و ديدكتيك اللغات:  ثانيا
 

الديةةةدكتيك أو علةةةم التةةةدريس فةةةي نظرنةةةا ، هةةةو الدراسةةةة العلميةةةة لطةةةرق 
يس وتقنياته وألشكال تنظيم مواهف التعلم التي يخاأ لها التلميذ في التدر 

  الملسسة التعليمية ، هصد بلوغ األهداف المسطرة ملسسيا ، سواء علةى
حركي   وتحقيق لديه، المعةارف  –المستوى العقلي أو الوجداني أو الحسي

ن إن علةم التةدريس ، يجعةل مة. و الملكات والقةدرات و االتجاهةات و القةيم
تعريةةف التةةدريس مواةةوعا لةةه، فينصةةةب اهتمامةةه علةةى نشةةاط كةةل مةةةن 
المةةةدرس والتالميةةةذ وتفةةةاعلهم داخةةةل القسةةةم ، وعلةةةى مختلةةةف المواهةةةف 

لةةذا يصةةير تحليةةل العمليةةة . تسةةاعد فةةي حصةةول الةةتعلم   والواةةعيات التةةي
ويستهدف في جانبةه النظةري صةياغة نمةاذج  التعليمية في طليعة انشغاالته

معياريةةة ،  كمةةا يعنةةي فةةي جانبةةه التطبيقةةي السةةعي  – ونظريةةات تطبيقيةةة
للتوصل إلى حصيلة متنوعةة مةن النتةائو التةي تسةاعد كةال مةن المةدرس و 
الملطر والمشرف التربوي وغيرهم ،على إدراك طبيعة عملهةم والتبصةر 

هيةامهم   بالمشاكل التي تعتراةهم ، ممةا ييسةر سةبل التغلةب عليهةا ويسةهل
  16.عليمية على أحسن وجهبواجباتهم التربوية الت

كما تنصب الديةدكتيك علةى الواةعيات التعلميةة ، التةي يقةوم فيهةا المةتعلم 
من حي  المبدأ ، بدور مركزي ، بحية  ينحصةر دور األسةتاذ فةي تسةهيل 
عملية تعل م التلميذ وذلك بتصةنيف المةادة التعليميةة تصةنيفا يناسةب حاجةات 

ة لتعلمةةه ، وتحاةةير التقنيةةات التلميةةذ ومسةةتواه ، وتحديةةد الطةةرق المالئمةة
والوسةةائل الاةةرورية والمسةةاعدة علةةى هةةذا الةةتعل م واختيةةار أدوات التقةةويم 

وتلخ  الخطاطة أدناه أهم مكونات وعناصر علةم التةدريس فةي عالهتهةا .
 :وتفاعلها وفي تميزها عن بعت العلوم المساعدة

 

                                                             
 . 50/50/1507، في " صوت العربية"موهأ عن    15
دار الكتاب ،"تحليل العملية التعليمية : مدخل إلى علم التدريس : "(9113)دمحم الدريو    16

 . 92.  الجامعي ، العين ، اإلمارات ، 
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 جاالتهخطاطة تركيبية بموضوع الديدكتيك أو لم التدريس العام وم

حسب المنظور الذي يميز بينه وبين البيداغوجيا ويعتبره علما مستقال من 
 علوم التربية

 (32.،  9113 -دمحم الدريو : انظر)

 
 

البةةأس أن نةةذيل هةةذه الخطاطةةة التةةي تلخةة  مجةةاالت الديةةدكتيك ، بةةبعت 
المالحظةةات والتةةي يمكةةن أن ترفةةأ بعةةت اللةةبس عةةن التةةداخل بينهةةا وبةةين 

 :مساعدة األخرى ، وهيبعت العلوم ال
، رغةةم اسةةتئثاره بمكانةةة داخةةل الخطاطةةة ، لةةيس مواةةوعا لعلةةم  الووتعلمأن 

التدريس بل هو مواوع لعلةم الةنفس التربةوي و لسةيكولوجية الةتعلم علةى 
ومةةأ ذلةةك فةةهن النظريةةات التةةي تفسةةر ميكانيزمةةات حةةدو  . وجةةه التحديةةد

عنصرا مهما لولوج   التعلم وطبيعته لدى الكائن البشري، تشكل مدخال بل
النموذج التدريسي، إنها بمعنى أوا  ، من العناصر األساسية في تأسيس 

 .التدريس  نظرية علمية حول التدريس ولكنها ال تشكل مواوعا لعلم
، فالدراسةات التةي تهةتم بالمدرسةة  المدرسوةونفس المالحظة تنطبق على 

س، بةل تنتمةي كمجال لحدو  التعلم، ال تندرج اةمن مجةاالت علةم التةدري
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بعلم اجتماع التربية ، لكنها تبقى مأ ذلك ارورية ومفيدة لكل   لما يعرف
 .مستوييه النظري والعملي  نشاط تعليمي في

* * * 
وينبغي أن نميز داخل علم التدريس ، بين فةرعين مختلفةين ومتكةاملين فةي 

 :آن واحد، وهما
  علم التدريس العام(الديدكتيك العامة ، المختصرة ب DG ). 
  علم التدريس الخا ( ب الديدكتيك الخاصة ، المختصرة DS) . 

  نقصد بعلم التدريس العام ، مجموع المعارف التعليمية القابلة للتطبيق في
المواهف ولفائدة جميأ التالميذ في مختلف المواد والتخصصات ،   مختلف

ات في حين يهتم علم التدريس الخا   بتخطيط التعلةيم  وبرمجةة الواةعي
التعليمية التعلمية فةي ارتباطهةا بمةادة دراسةية معينةة أو مهةارات و ملكةات 

ديةةةدكتيك اللغةةةات ، ديةةةدكتيك : تكوينيةةةة و وسةةةائل وأنشةةةطة معينةةةة ، مثةةةل 
الرياايات ،ديدكتيك االجتماعيات ، ديدكتيك التربيةة التشةكيلية ، ديةدكتيك 

 ...التربية البدنية والريااية 
بةالمحتوى التعليمةي فةي مختلةف  (التةدريس العةامعلةم )إن عناية الديدكتيك 

العلةةوم والتخصصةةات ،هةةو مةةا جعلهةةا تتفةةرع إلةةى ديةةدكتيكات ، و ديةةدكتيك 
ليست سوى فرع من فروعها وليسةت فرعةا مةن .( ل.اختصارا د) اللغات 

 فروع اللسانيات كما سنرى   
و  البنيويةة اللسةانيات كثيةرا مةا يسةتفيد مةن اللغةات تةدريس علةم وإن كةان

 .الوظيفية والنحو التوليدي وغيرها
 بةةداياتها األولةةى ، مسةةتندة علةةى ديةةدكتيك اللغةةات نشةةأت فةةي وهةةد تكةةون

 باكتسةاب اللغةات و بطرائةق وبمةوازاة معهةا ، لتهةتم اللسةانيات التطبيقيةة
 فطةورت ،مختلفةة حقةول علميةة مرجعيةة علةى انفتحةت ثةم ،  تدريسةها
العمليةةة   فةةي عديةةدة بمجةةاالت وأصةةبحت تهةةتم فيهةةا ، البحةة  مجةاالت
للسةةانيين عةةن االسةةتعانة بةةالتربويين ال غنةةى فيهةةا التعلميةةة ،  –التعليميةةة 

 :ومن أهمها وبعلماء التدريس على وجه الخصو  ،
 اللغةة ، بهةا يكتسةب التةي االسةتراتيجية والةوتيرة  حية  مةن الموتعلم( 1

 التي واألخطاء
 .وإنتاجها وفهمها استيعابها وآليات يرتكبها ،

 ... من حي  تكوينه و ملكاته وأسلوبه المدرس( 9
 اللغةةة عالهةةة ،. ل.وبةةاألخ  فةةي مجةةال د االجتمووا   المحوويط( 3

 لغةات اةمن وواةعها المجتمةأ ، اسةتعمالها فةي وأسةاليب بالجماعةات
 .أخرى

 .والزمن المدرسي البيئة المدرسية( 2
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مةةن منةةاهو  بهمةةا يةةرتبط  ومةةا التعليميووة و الموواد  التوودريسفعةةل ( 2
التقةويم    وأساليب واستعمال الوسائط والتكنولوجيات  وطرائق قرراتوم
اللسةانية و  النظريةات والمقاربةات إلةى الصةدد هةذا فةي البحة  اتجةه وهةد

 بنةاء فةي اسةتثمارها السةيكولوجية و السوسةيولوجية و غيرهةا ، ومحاولةة
 17.التعليمية  الواعيات

، نةرى أنةه ( دة التعليميةةفعةل التةدريس والمةا)وبالنسبة لهذا المجال األخيةر
 اللغةات ،  بتعلةيم المنشةغلون المربةون من الطبيعي جدا ، أن يقتنأ ويتةأثر

اختصاصةهم ، األمةر  ميةدان فةي اللسةانية وبأهميتهةا القصةوى بالنظريةات
 منةاهو وهةي اللغةات تعليم المناهو في العديد من ظهور الذي يساعد على

  .السانية في جزء دال منه نظريات على مبنية
لكن ذلك الترابط والتكامل ، ال ينبغةي أن ينةأى بنةا عةن رسةم الحةدود بينهةا 
جميعا وخاصة بين اللسانيات التطبيقية و ديدكتيك اللغةات وذلةك اةدا عةن 

.( ل.د)التقاليةد التربويةة الفرانكفونيةة ، وأن تبةرز فةي نظرنةا هةذه األخيةرة 
اللغات وتعلمها  ليمتنتو حول تع التي الخطابات مجموع وتتميز  باعتبارها

 .الثانية اللغات أم المنشأ بلغات األمر سواء تعلق ،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

مجلةة  ،"عودة إلى تعريف الديدكتيك أو علم التدريس كعلم مسةتقل "  :(9100)دمحم الدريو   17  
ارتأينةةا العةةودة  وعلةةى سةةبيل التةةذكير فقةةد .02  ( 9110مةةارس )  20: علةةوم التربيةةة ، العةةدد 
بعةةدما كنةةا هةةد سةةاهمنا فةةي تعريفةةه ونحةةت اسةةمه منةةذ سةةنة ( علةةم التةةدريس )لتعريةةف الديةةدكتيك 

، التةةي تصةةدرها كليةةة علةةوم التربيةةة بجامعةةة دمحم (العةةدد السةةابأ)”  التةةدريس“، فةةي مجلةةة 0222
نالحظه من خلط فةي تحديةد معنةاه ، وذلك لعدة أسباب وفي مقدمتها ما أصبحنا  الخامس بالرباط
األمةةر الةةذي يسةةبب فةةي الكثيةةر مةةن  .وارتباطاتةةه ومةةن التبةةاس فةةي اسةةتعماالته  ورسةةم حةةدوده

، بةةل لةةدى بعةةت األسةةاتذة البةةاحثين أنفسةةهم ولةةدى بعةةت  األاةرار، لةةيس فقةةط لةةدى الممارسةةين
 .منهم على وجه الخصو ” االستعجاليين “المللفين و 
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 بين اللسانيات التطبيقية و ديدكتيك اللغات  ثالثا
 

هةةدمنا لحةةد ا ن ، بعةةت اإلشةةارات السةةريعة عةةن العالهةةة اإلشةةكالية بةةين 
وغيرهةا مةن التخصصةات المرتبطةة ( اتصال أم انفصةال . ) ل.و د. ت.ل
سنبسط فيما يلي ، بعت حيثيات هذه اإلشةكالية وأبعادهةا مةأ تقةديم أمثلةة و

 .و استشهادات توايحية 
لقةةد الحظنةةا مةةلخرا ، أن عةةدد مةةن ال يفصةةل بةةين اللسةةانيات التطبيقيةةة و  

الديدكتيك في تزايد ، ولنا مثةال علةى ذلةك فةي المنةاهو الجامعيةة الموجهةة 
 ن الوحةدات المقةررة فيهةا، مثةلإلعداد المدرسةين، فقةد لةوحظ أن العديةد مة

وخاصةةة وحةةدة اكتسةةاب لغةةة ثانيةةة وغيرهةةا، لةةم تعةةد 18الصةةوتيات والنحةةو 
تسند للسانيين المنظرين ، بل يسند تدريسها إلةى متخصصةين فةي ديةدكتيك 
اللغات أو إلى تربةويين مهتمةين بالمجةال اللغةوي و لةذلك سةحبت مثةل تلةك 

نيين المنظةةةرين كةةةانوا الموااةةةيأ مةةةن شةةةعب اللسانيات،خاصةةةة وأن اللسةةةا
يرفاون النظرالى اللغةة فةي سةياق تربوي،العتقةادهم ان اللغةة وتدريسةها 
أمران مختلفان،األمرالةذي يةذكرنا بالفصةل النهةائي الةذي يقةوم بةه اللسةاني 

 compétenceبين الكفايةة  Chomsky Noamالالمأ  نعوم تشومسكي 
 performance.19  و األداء 

                                                             
ا ال بةأس فالتلميةذ هةد ي حفةظ مةن هواعةد النحةو هةدر ، حقيقةي إشكال نم الدرس النحوييعاني   18

 الجمل بشكل ممتاز، ولكن رغم ذلةك يواجةه اةعفا شةديدا فةي الةتمك ن مةن إعراب به، وهد يىتقن
لةل األساسةي فةي طىةرق تةدريس هةذا  االتعبيةر العربةي السةليم نحوية و نشةاءاإل وهنةا يظهةر لنةا الخ 

فةةي  أحمةةد المتوكةةل اجتهةةد اللسةةاني المغربةةي الالمةةأوقددد  .ذلةةكوأدوات المكةةون اللغةةوي الهةةام 
،كما اجتهةد وتطبيقاتةهإلسةهام فةي تطةوير نظريةة النحةو الةوظيفي التصدي لمثةل هةذه المشةاكل، با

زميله عبةد القةادر الفاسةي الفهةري فةي تطبيةق اللسةانيات التوليديةة للخةروج بالةدرس اللغةوي مةن 
الطرائق التقليدية، فقدما نماذج حيةة لكيةف يمكةن التحةول مةن اللسةانيات إلةى الديةداكتيك أو علةى 

طيلةة أزيةد مةن كل المتوقد تفرغ ل .األهل بيان أوجه تبادل األثر والتأثير بينهما بشكل علمي دهيق
اللسةةاني الةذي يعةد مةن أناةةو المشةاريأ اللسةانية العربيةة الحديثةةة  هثالثةين عامةا لخدمةة مشةروع
حي  مواوعه وأهدافةه وأداوتةه المفاهيميةة واإلجرائيةة ، حتةى اعتبةر لكونه واا  المعالم من 

. بمثابة رد االعتبار للفكر اللساني العربةي القةديم  المتوكل بعت اللسانيين المعاصرين مشروع 
بعمةق بصةةيرته  دوليةا،و عربيةاكمةا تةألق عبةد القةادر الفاسةي الفهةري عةالم اللسةانيات المغربةي ، 

جهةةده لبنةةاء النظريةةة اللغويةةة العربيةةة علةةى ل وبتكريسةةهعاصةةرة، بأصةةول النظريةةات اللغويةةة الم
معهةةد  حظةةي بةةاعتراف واسةةأ مةةن هبةةل األوسةةاط العلميةةة اللسةةانية، مثةةلفاةةوء تلةةك النظريةةات، 

 .أشاد بقيمة أبحاثه العالم اللغوي المعروف نعوم تشومسكي ، وهد" ماساشوستس للتكنولوجيا"

  
19
  The goals of Linguistic theoryيةة اللغويةةفةى دراسةته ألهةداف النظر ميز تشومسكى 

ذلةك فةى  بسةط،  وperformance ومةا يسةمى بةـاألداء     compétenceبين ما يسمى بـالكفاءة
 –معرفةةة المةةتكلم "، حيةة  اعتبةةر الكفةةاءة اللغويةةة هةةى " النظريةةة النحويةةة  جوانةةب مةةن"كتابةةه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%84
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اف األكاديميةةةة لكةةةل مةةةن اللغةةةة وتدريسةةةها ، إن واةةأ الحةةةدود بةةةين األهةةةد
سيمكن على األرج  ، من توزيأ سلس لالئحة الةدروس وبرمجةة وحةدات 

لكن في حالة شعب اللسةانيات و ديةدكتيك اللغةات ، فةهن . المناهو الدراسية
واةةأ الحةةةدود لةةةيس بةةاألمر الهةةةين ، مةةةا دامةةت الوحةةةدتان تهتمةةةان بةةةنفس 

لسانيات تهتم باللغة كمواوع للدراسة ال.المواوع أي باللغة و باكتسابها 
و ( و اكتساب اللغة هو مكون أساسي فةي كةل برنةامو للسةانيات ) العلمية 

الديدكتيك تهتم بما يرتبط بالتدريس والةذي ييسةر فةي نهايةة المطةاف الةتعلم 
 .بما فيه اكتساب اللغة 

كيةةف : لكةن السةةلال ا ن وأخةذا بعةةين االعتبةار حيثيةةات ذلةك التمييةةز، هةو 
فةي الملسسةات األكاديميةة ( المجةاالت)سيغدو توزيأ الةدروس والوحةدات 

 ؟ ( ل.و د. ت.ل)وشعبها بين هذين التخصصين 
نحن نعتقد أن معيار التوزيأ يجب ان يكون نتيجة تمييةز وااة  للسةانيات 

) من جهة وبين تدريس اللغات  ( بما فيها مجال اكتساب اللغة) ومجاالتها 
إن هذا المعيار المقترح والذي ينتو . من جهة أخرى ( الكتابية و الشفاهية 

بالارورة عن ذلك التمييز ، يرتكز باألساس على كون تعريف اللسانيات 
، لةةم يعةةد يشةةكل (بةةالمعنى العةةام بمةةا فيةةه اكتسةةاب اللغةةة الثانيةةة )التطبيقيةةة 

مرجعا داال عن الممارسات التعليمية الراهنة   كما أن هذا التمييز سةيفيدنا 
 (.انظر العنوان السادس)ما نسميه بالطريق الثال  البديلفي
لكن التمييز ال يعني سلخ اللسانيات التطبيقية وتجريدها كلية من مجاالتها  

التربويةةة ، ألنهةةا تهةةتم بالفعةةل باالكتسةةاب و بةةالتعليم فةةي سةةياهات مختلفةةة 
وخاصة فةي السةياق الةذي يكةون لةه تةأثير كبيةر علةى  شةريحة واسةعة مةن 

. اد ونقصد به سياق القسم و المدرسة ، هذه حقيقة ال أحد يجادل فيها األفر
وهةد الحظنةةا هةةذا التوجةه فةةي منةةاهو التعلةيم والتكةةوين األساسةةي والمسةةتمر 
للمدرسين وكذا في المللفات المنشورة في هةذا الميةدان والتةي تقاسةم نفةس 

 :الرأي ، سنورد أمثلة ونماذج منها في النقاط التالية 
يَّز   فمثال( 0 الملتمر الذي نظمته الجمعية األمريكية للسةانيات التطبيقيةة  ت م 

بالواليات المتحدة األمريكية ، بتناول عةدد  Denverفي دنفير  9112سنة 
كبير من المداخالت مواايأ حول اكتساب اللغة من مثةل هاعةة الةدرس و 
                                                                                                                                                                                      

عةةن ) "  لفعلةى للغةة فةةى مواهةف حقيقيةةاالسةةتخدام ا"، وأمةةا األداء اللغةوى فهةو "المسةتمأ بلغتةه 
فةي صةحيفة المثقةف ، بتةاريخ ، "الكفاءة واألداء اللغويان عنةد تشومسةكى :" ابراهيم طلبه سلكها

11 mars 2017.) 

 
 

 
 

 

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=4934&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=4934&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/a/b12-1/914587-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%89
http://www.almothaqaf.com/a/b12-1/914587-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%89
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أ منهجية المدرس وتمرين المتعلمةين ، وغيرهةا مةن الموااةيأ ذات الطةاب
 20.التربوي 

كما لوحظ نفس األمر في العديد من المجالت المختصةة فةي تةدريس اللغةة 
كلغةةة ثانيةةة ، حيةة  تعتنةةي مقاالتهةةا ودراسةةاتها عنايةةة خاصةةة  باإلشةةكاالت 

 .التربوية 
ومجاالتهمةا .( ل.و د. ت.ل)ولعل هراءة سريعة في ماامين الحقلين معةا 

ما،فكالهما يحتاجةان إلةى بعاةهما ، تبين لنا مدى الصلة القوية القائمة بينه
باسةةتمرار ، فاللسةةاني التطبيقةةي يجةةد فةةي حقةةل تعلةةيم اللغةةات ميةةدانا عمليةةا 
الختبةةار نظرياتةةه العلميةةة ، والمربةةي بالمقابةةل ، يحتةةاج فةةي ميةةدان تعلةةيم 
اللغةات أن يبنةي  طرهةه وأسةةاليبه علةى معرفةة القةةوانين العامةة التةي أثبتهةةا 

ا تتحةول ديةدكتيك اللغةات إلةى مجةال خصةب وهكةذ. علم اللسانيات الحدي 
لتطبيق النظريات اللسانية وتجريبها وفي هذه الحالة يمكن أن نتحةد  عةن 

التربويةةة أو نتوهةةف بكةةل بسةةاطة عةةن الحةةدي  عنهةةا ، /اللسةةانيات التطبيقيةةة
لتنصهر في الديداكتيك الخاصة باللغةات ، االمةر الةذي هةد ال يقبلةه الجميةأ 

.21 
ا أسةةةةلفنا ، لةةةةيس مةةةةن السةةةةهل التمييةةةةز بةةةةين هةةةةذين والحقيقةةةةة أنةةةةه كمةةةة( 9

، علما أن هناك من يرفت الحدي  أصال عةن .(ل.ود. ت.ل)التخصصين 
تحديةدا عةةارت ميشةيل دابةةان رسةميا اللسةةانيات  0209، ففةي عةةام . ت.ل

التطبيقيةةة ، معلنةةا عةةن اةةرورة تعوياةةها بفةةرع معرفةةي علمةةي جديةةد هةةو 
  22.ديدكتيك اللغة الفرنسية 

تركز اهتمامها على تعليم اللغات األجنبية إلى جانب . ت.نت لو عندما كا
عةةدد مةةن القاةةايا ، مةةن هبيةةل لسةةانيات المصةةطل  والترجمةةة واللسةةانيات 

فهن هةذا االهتمةام الخةا  بتعلةيم اللغةات ... القانونية واللسانيات الحاسوبية
وتطةةاوال علةةى مجاالتهةةا التةةي تهةةتم  أصةةال . ل.هةةد يكةةون علةةى حسةةاب د

نوع من االستقاللية ، في هاايا تدريس واكتساب اللغات ، سةواء بالبح  ب
 . لغات المنشأ  أو اللغات األجنبية

والحقيقة أننا لم نجد صةعوبة فةي العثةور علةى مةن يةلمن بةأن ديةدكتيك ( 3
فةرع مةن فةروع علةم التةدريس وليسةت "اللغات و في أبسةط تعريةف لهةا ، 

                                                             

وساهمت ، منذ أواسط السبعينات من القرن المااي المستقلة  اظهر بهويتهت .ت.بدأت ل 20 
)American Association for Applied Linguistics(  الجمعية األمريكية لعلم اللغة التطبيقي

 .ساعد على بناء هذه الهوية وترسيخها  فيما بالكثير 
، هسم اللغة واألدب العربي  "دروس في اللسانيات التطبيقية "(: 9103)مسعودة خالف  21

مطبوع مستنسخ كوثيقة عمل موجهة للطلبة والباحثين ) .0،    .جامعة جيجل ، الجزائر
 (.N° 03KHM, 2013 :تحت عدد 

22
 .2، المرجأ السابق ،   ،  مسعودة خالف  
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ينةا سةالفا ، بأهةداف وطةرق ، فرع خا  يهتم كما رأ" فرعا من اللسانيات
وأساليب تدريس اللغات والعمل على استخال  بعةت القةوانين والنمةاذج 

األمر الذي جعل البعت ا خةر يةذهب إلةى واةأ الديةدكتيك فةي .الموجهة
    : Georges Mounin من مثل جورج مونان. ت.تااد مأ ل

 :يذهب مونان في هاموسه للسانيات ، إلى أن الديدكتيك ( 2
 ،Didaktikل  حةةدي  ، هةةد يبةةدو وااةةحا جةةدا أخةةذه مةةن األلمانيةةة  مصةةط"

وهد واأ بتااد مةأ مفهةوم اللسةانيات التطبيقيةة فةي تعلةيم اللغةات للداللةة 
اللسةةانيات وعلةةوم الةةنفس وعلةةوم )علةةى مقةةدار التةةداخل بةةين التخصصةةات 

ويسجل في نفس ا ن، طموحه نحو مزيةد مةن ( االجتماعية و البيداغوجيا 
      23".والتعميم والتجريد وبالتالي االستقالل التنظير 

إن الديدكتيك حتى تكون مستقلة بنفسها ،حسب مونان ، ال ينبغي حصةرها 
في الدرس اللساني   إذ هي فةي االسةتعمال أهةرب إلةى مفهةوم البيةداغوجيا 

وإن كنةا نةتحفظ نحةن علةى مصةطل  البيةداغوجيا المثيةر للجةدل والمسةةبب )
، . ت.منها إلى مفهوم ل( ال استعمال علوم التربية للكثير من الخلط ونف

 .لكن وباهترانها باللغات تصب  على تقاطأ كبير مأ هذه اللسانيات
مثيالتهةةا فةةي  وفةةي كةةل األحةةوال ، تختلةةف مجةةاالت ديةةدكتيك اللغةةات عةةن

و انطالهةةا مةةن هابليةةة انفصةةال كةةل مجةةال مةةن تلةةك . اللسةةانيات التطبيقيةةة 
ا ، فقةةد اسةةتقلت هةةذه المجةةاالت المعرفيةةة كمةةا المجةةاالت عةةن غيةةره إجرائيةة

اسةةةتقلت مةةةن هبةةةل ديةةةدكتيك تةةةدريس اللغةةةات عةةةن علةةةم التةةةدريس العةةةام ، 
وأصبحت بدورها اختصاصات معرفية هائمة الذات إلى حد ما،تةدرس فةي 
المعاهةةد والملسسةةات العلميةةة مةةن مثةةل اللسةةانيات االجتماعيةةة واللسةةانيات 

 . رات الكالم واللسانيات االثنية النفسية واللسانيات الحاسوبية وأم
وتشةةير الكتةةب التةةي تةةلرم للديةةدكتيك عامةةة ، إلةةى أن اسةةتعمال مصةةطل  
ديةةدكتيك كعلةةم مسةةتقل بنفسةةه ، لةةم يكةةن وليةةد البحةة  اللسةةاني   فالديةةدكتيك 
مجال حدي  ودراسته ليست مقصورة على ديدكتيك اللغةات وحسةب ، بةل 

مين وباألهةةةداف و الكفايةةةات إنةةةه فةةةي مفهومةةةه العةةةام ، علةةةم يهةةةتم بةةةالمتعل
والمواهةةف والواةةعيات التعليميةةة والوسةةائل والطةةرق واالختبةةارات التةةي 

. ، وهةو مةا جعلهةا تتقةاطأ مةأ علةوم التربيةة األخةرى...تيسر عليهم الةتعلم
بيةداغوجيا اللغةةة "وإلةى غايةة الثمانينةةات مةن القةةرن المااةي كانةت تسةةمية 

التي ظهرت فيها تسمية الديةدكتيك ما تزال هائمة ، وهي الفترة " الفرنسية 
،إلةى حةين . ت.بديلة عن تسمية بيداغوجيا ومقابلة في ا ن نفسه لتسةمية ل

                                                             

ترجمةة و تحقيةق  ،" اللسةانيات  معجم" : (9100) جورج مونان : didactiqueمادة  انظر  23 

  . ، بيروت الملسسة الجامعية للدراسات والنشر. ال الحاريجم: 
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 24. ، على األهل في المجال التعليمي. ل.االنتصار النهائي ل د
، موهفةا رسةميا هريبةا إلةى حةد  Dabène  Michelتبنةى ميشةال دابةين ( 2

، لصةال  فةرع معرفةي . ت.ما، من موهف جةورج مونةان ، معاديةا فيةه لةل
وفةي الوهةت نفسةه تمةت (. كلغةة أجنبيةة)جديد هو ديةدكتيك اللغةة الفرنسةية 

هيكلةةة مسةةاهمة العلةةوم المشةةاركة مةةن مثةةل علةةم الةةنفس وعلةةم االجتمةةاع و 
طابعا تعليميةا مقابةل الطةابأ اللغةوي التطبيقةي . ل . البيداغوجيا، فتم من  د

وجةوب التوهةف عةن "لداهةا صةرخة م لقةد أطلةق دابةين. ت .الةذي ميةز ل
اعتبار تعليم اللغات تطبيقةا ، ألي مجةال مهمةا كةان ، إنةه تخصة  كبةاهي 

ف أن والةذي يجةب التخصصةات ،  فةي وكمةا بةه ، متصةف هةو بمةا يعةر 
أن  "ويرى دابين  ،"إليها  حاجة في هو األخرى التي العلوم من استعاراته

هةي  اللسةانيات يسةتول بةه ، الخاصةة إشةكاالته لطةرح األهليةة يمتلةك .ل.د
 ".تطبيقهةا كيفيةة عةن الممارسةون يتسةاءل التةي النمةاذج ، لةه يعةد   مةن
 بوصةفها عةن ديةدكتيك اللغةات أن نةتكلم لنةا يمكةن المنظةور هذا وامن25

 .اللغات من تعليم المنتظرة الغايات إلى بالنظر مستقلة طبيعة ذا تخصصا
ملسةس صةادر و نستشهد بمثال آخر، يتمثةل فةي نة  يمكةن وصةفه بال( 8

اللسةةانيات التطبيقيةةة و "،فةةي كتابةةه Denis Girard عةةن دونةةيس جيةةرار 
، ففي الفصل األول منه والوارد بعنوان في صيغة سلال "ديدكتيك اللغات 

والةةذي يمكةةن وسةةمه بالمةةدخل " لسةةانيات تطبيقيةةة أم ديةةدكتيك لغةةات ؟ : " 
إلةى أن اإلشكالي ، أبةدى فيةه موهفةه الصةري  مةن القاةية ،  حية  يةذهب 

لعلم تدريس اللغات كامل الحق في الوجود مستقال ، ليس بوصةفه فنةا، بةل 
علما غير متةردد فةي االهتبةاس مةن العلةوم اإلنسةانية األخةرى ومةن كةل مةا 

  26.يمكنها إاافته 
 الةدفاع بمهمةة ، بةدوره   Robert Galisson  غاليسةون روبةر تكفَّل( 0
 التي الكثيرة أبحاثه في غات ،الل بديدكتيك يىعرف ما أاحى استقاللية عن

 السياق في إلى االستقاللية المناداة يحصر هذا،  دفاعه في وكان نشرها ،

                                                             
 . 22.،   9102 مرجأ سابق،سامية جباري،  24

25
 Michel Dabène )2013( :"Questions et débats sur l'histoire de la didactique 

du français 

1965-2007 : Quelque 40 ans de déambulations dans les territoires de la 

didactique du français" ،dans Recherches en Didactiques ، 2013/1 (n° 15). 

Entretien avec Michel Dabène ، Association REDLCT | « Recherches en 

didactiques » 2013/1 n° 15 | pages 137 à 14  .  

26
من منشورات المركز الجامعي ،" ارات في اللسانيات التطبيقية محا": (9100)دمحم خاين   

 Denis Girard. Linguistique appliquée et :وأياا  22  حمد زبانة، غليزان، أ

didactique des langues. Ed  Armand Colin-Longman. Paris.1972. p.20.. ) 

https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques-2013-1-page-137.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques-2013-1-page-137.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques-2013-1-page-137.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques.htm
https://www.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques-2013-1.htm
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ديدكتيك اللغات  استقاللية إشكالية" :بعنوان له مقال مستهل ففي ، الفرنسي
 هةد ديةدكتيك اللغةات أن" مسةتهله ،  في يصرح ، 1989 سنة ، الصادر" 

 وعلةم اللسةانيات مةن عليهةا المفرواةة المصةطنعة بةين الحةدود اختنقةت
" االنفصةالية " دعوته يبني عليها التي هذه مقدمته في ويستطرد ،" النفس 

 المرجعةي السةند تمثةل التةي النظريةة التخصصةات اكتشةف أن" بأنةه ، 
 حرمهةا ممةا التطبيةق ، فةي مناورتها هامش من حدَّت هد لديدكتيك اللغات

 هةذه لكةون نظةرا هويتهةا ، اكتشاف تمكن من التي الارورية الحرية من
" أهداف الديةداكتيك  من هي التي تلك غير أغرااا تستهدف التخصصات

27 
وتوخيةةةا منةةةا للطةةةرح " االنفصةةةالية " وكتعليةةةق علةةةى تلةةةك المواهةةةف ( 2

 علةى : "المواوعي ، نورد رأيا معاكسا يعتنقه  دمحم خاين ، الةذي يقةول 
 حقةل مأسسةة لفرنسةيون ألجةلا البةاحثون بةذلها التةي الجهةود مةن الةرغم
 تغةادر حةدود لةم دعةوتهم أن إال فقةط ، اللغةات بتعلةيم يىعنى مستقل معرفي
 من فرعيا ميدانا المجال هذا وبقي فلكه ، في سار ومن الفرنكفوني الحيز

 لهةا تجةد لةم الةدعوة هةذه أن الوهةائأ أثبتةت وهةد. التطبيقيةة اللسةانيات
واةروريا ،  إجرائيةا تخصصةا صةفهابو( الديةدكتيك)فالتعليميةة  ...أنصارا
 يبقى أنه إال تأكيد ، بكل عملية ألغرات والتفكير البح  في مسارا يمتلك
  ".صرفا  لسانيا

 على توفيقية عملت تركيبية محاولة"كما تبقى تلك الدعوة ،حسب خاين ، 
 ال الةذي المشةترك فةي و ديةداكتيك اللغةات التطبيقيةة اللسةانيات بين الجمأ
 ولكةن .يقةف عنةده أن ينبغي الذي الواأ طرف لكل وأهرتفيه ،  خالف

 السويسةري السةياق الفرنكفةوني فةي نشةأت أنهةا إليةه، اإلشةارة تجةدر مةا
 االنفصالي   النابأ بدوره عن عقلية بالمشروع مكوناته بعت في والمتأثر
المتفةوق ، أي  لآلخةر العلميةة التمي ز وعةدم التبعيةة إلى دوما تسعى فرنسية
 28".ناطق باإلنجليزية ال للعالم

 
 
 
 

                                                             
27  Galisson Robert )1989(. "Problématique de l’autonomie en didactique des 

langues." Contexte français. In : Langue française, n°82, 1989. p.96. 
 تشع بات إلى النشأة مالبسات من التطبيقية اللسانيات": ( 9102) نيعن دمحم خا  28

عدد فبراير ،    ا داب واللغات ، جامعة بواياف ،كلية ، ، مجلة العمدة(بتصرف")التطور
31.) 
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  مجاالت اللسانيات التطبيقية في عالقتها   رابعا
 باكتساب اللغة

 
كما سنالحظ نفس االشكال المتعلق بطبيعةة اللسةانيات التطبيقيةة والتةأرج  

إشكال . بين االتصال و االنفصال ، لكن هذه المرة في عالهتها بالديدكتيك 
دا عنةد محاولةة حصةر مجاالتهةا ، فقةد حصةرها بعةت البةاحثين يبرز مجد

 : المختصين في القائمة التالية 
 اكتساب اللغة  ( 0
 التعدد اللساني واالزدواجية اللغوية  ( 9
 التخطيط اللغوي ( 3
 اللسانيات االجتماعية  ( 2
 اللسانيات النفسية  ( 2
 عالج أمرات الكالم  ( 8
 الترجمة  ( 0
 المعجمية  المعجم و( 2
 علم اللغة التقابلي وتحليل األخطاء  ( 2

  (اللسانيات الحاسوبية)علم اللغة الحاسوبي (01
  29... (نظم كتابة اللغات)أنظمة الكتابة  ( 00

وممةةا ي لفلةةت النظةةر فةةي هةةذا التصةةنيف ، أن اكتسةةاب اللغةةة وتعلمهةةا يحتةةل 
الحقةة ، والذي سةيطغى فةي فتةرات . ت . مركز الصدارة في انشغاالت ل
 .على بقية المجاالت األخرى 

من أهم مجاالت ( اكتساب اللغة)يعتبر هذا المجال " فحسب سمية جاليلي 
اللسانيات التطبيقية إن لم يكةن أهمهةا علةى اإلطةالق ، ممةا حةدا بكثيةر مةن 
علمةةاء اللغةةة إلةةى اسةةتعمال اصةةطالح علةةم اللغةةة التطبيقةةي مرادفةةا لتعلةةيم 

وهذا المجال يعنى بكل مةا ( لى وجه الخصو اللغات األجنبية ع)اللغات 
لةه صةلة بتعلةةيم اللغةات مةةن أمةور نفسةةية واجتماعيةة وتربويةةة،بما فةي ذلةةك 

والطرائةةق المختلفةةة والوسةةائل المعينةةة مةةن إعةةداد للمةةدارس  االتجاهةةات 
 Crystalويقةول كريسةتال  .والمناهو والمواد التعليمية واإلشراف عليها

DM صلة علةم اللغةة بهةذا الميةدان :  " ليم اللغات عن عالهة علم اللغة بتع

                                                             
29

 .20. ،  9102 مرجأ سابق،،   سامية جباري  
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أوا  من أن ندل عليها ، إذ يجب أن يكةون مةن البةديهيات أن اإلنسةان ال 
  30".يستطيأ أن يعلم أي لغة دون أن يعرف أوال شيئا ما عن هذه اللغة 

ح31 ( AFLA)كما نالحظ أن الجمعية الفرنسية للسانيات التطبيقية   ، تقتر 
مجةاال لهةذه اللسةانيات ،وتاةأ اكتسةاب اللغةة فةي  عشةر ثمانيةة مةن هائمةة

أعلى القائمة بل تذهب إلى إاافة مجاالت ال نعثر عليها في هةوائم أخةرى 
، ...، وهي تعلةيم لغةة األم وتعلةيم لغةة التخصة  وتعلةيم اللغةات األجنبيةة 

مما نعتبره نحن موااةيأ ديدكتيكيةة باألسةاس ، وواةعها اةمن مجةاالت 
التربويةةة /مةةن أمةةرين إمةةا اختفةةاء اللسةةانيات التطبيقيةةةيعنةةي واحةةدا . ت.ل

كمةةا حةةد  فةةي العديةةد مةةن الجامعةةات ) وانةةدماجها فةةي ديةةداكتيك اللغةةات 
.( ل.د)أو العكس، أي االنتهاء من الحدي  عن هذه االخيةرة ( الفرنكفونية 

. لنترك المجةال للسةانيات المطبقةة فةي التعلةيم  لتهةتم وتسةتأثر بالمواةوع 
ل عدم التمسك بأحدهما على حساب ا خةر و الترية  للبحة  وإن كنا نفا

 .بينهما ،عن طريق ثال  بديل كما سنرى الحقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
30   Crystal DM: Directions in applied  linguistic, Academic Press, 1988 p-24.  
، مجلة األثر، "اللسانيات التطبيقية مفهومها و مجاالتها " (: 9100)جاليلي  عن سمية: 

 .(.9100ديسمبر  92منشورات المركز الجامعي صالحي أحمد النعامة ، الجزائر ،العدد 
31

 Association française de linguistique نراجأ منشورات الجمعية على موهعها  
.appliquée. asso.org/-afla  
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اللسانيات التطبيقية ومخاطر التشويش  خامسا
 32البارديكمي

 
بالتشةةةويش البةةةارديكمي والةةةذي يعنةةةي البةةةد أن نحةةةذر مجةةةددا ممةةةا نسةةةميه 

صصةةات وعةةدم واةةوح باألسةةاس التةةأرج  فةةي البحةة  العلمةةي بةةين التخ
وأن نحةذر مةن الخلةط وثبات المنطلقات النظريةة والمرجعيةات المنظوريةة 

الذي يمكن أن نقأ فيةه ، بةين هةذا الحقةل المعرفةي أي اللسةانيات التطبيقيةة 
وبةةين ديةةداكتيك اللغةةات وهمةةا وعلةةى الةةرغم مةةن كةةل التحفظةةات ،حقةةالن 

وحتةى .بينهمةامتمايزان ، األمر الةذي يفةرت علينةا اةرورة تأكيةد الفةرق 
 ميةدان فةي اللسةانية التطبيقةات عةن عنةدما نكةون ماةطرين للحةدي 

 حديثةة ورليةة متطةورة منهجيةةتبنةي بالارورة  يقتاي ذلك الديدكتيك ،
العلةم ومجاالتةه ، هبةل  لهةذا األساسةية المبةاد  وتحديةد .ت.ل مصطل  عن

  .اللغات عالهته بتعليم الحدي  عن
تعريف اللسانيات التربوية ،ولغاية التأكيد وعطفا على ما سبق أن هلناه في 

علةى التمييةةز المبةدئي بينهةةا وبةةين ديةدكتيك اللغةةات ، نسةتأنس هنةةا بتعريةةف 
: ، هةائال " علةم اللغةة التطبيقةي وتعلةيم العربيةة "عبده الراجحةي فةي كتابةه 

إنه علم مستقل بذاته ،له إطاره المعرفي الخا  ، ومنهو ينبأ من داخلةه "
  عةن حةل لمشةكالت لغويةة، إنةه اسةتعمال لمةا تةوافر عةن يهدف إلى البح

طبيعةةة اللغةةة مةةن أجةةل تحسةةين كفةةاءة األعمةةال التةةي تكةةون اللغةةة العنصةةر 

                                                             
األخةةذ بمةةنهو  بةةه عةةدم عنةةين، و " اةةعف النظاميةةة" التشةةويش البةةارديكمي كةةذلك مظووا رمةةن  32

.  فةةي النظةةر إلةةى المةةادة المدروسةةة مةةن جمةةأ وترتيةةب وتفسةةير وتحليةةلوبنظةةام منسةةجم ،محةةدد 
لتةزام بةه فةي العمةل كلةه اال لكن شريطة الذي يراه مناسبا  للباح  أن يختار المنهوبطبيعة الحال 

يكمةن ذلك بة وارتباطةا. واألدوات ، واختيةار المصةطلحات العشوائية في تفسةير المةادة وتحاشي، 
وجةود التنةاهت فةي المنهجيةة المتبعةة وبةين والمتمثل في ، " انعدام التماسك "التشويش أياا في 

. بهةام اإلوالميةل نحةو  لمصةطلحات وتعةددها للمفهةوم الواحةدااألجةزاء المختلفةة للدراسةة و كثةرة 
سواء في مجةال اللغةة أو غيرهةا  ، في كل بح  علميهد تسبب التشويش  وخاصية أخرى مهمة 

، ات البحة  شةكاليإهةا يالمنقةول إلالتةي نشةتغل فيهةا ومراعاة البيئة ، تكمن في عدم من المجاالت 
كمةال  :راجةأ) .الثقافةة العربيةةسةياق اللغةة مختلةف عةن فةي تعاطيةه مةأ مةثال ، فالسةياق الغربةي 

 (.9112. ، القاهرة ، دار غريب"  الجديد التفكير اللغوي بين القديم و"بشر، 
التشةويش فةةي نظرنةةا ، عةدم تةةوفر منظومةة التعلةةيم والتكةةوين ، علةى فلسةةفة تربويةةة   واموو مةن و

وكةذا عةدم التةوفر   نسةتهدفهلةذي المةواطن ا/فلسفة تمتلك تصورا عن اإلنسان  ،وااحة المقاصد
فاال عن الاةعف فةي التكةوين األساسةي   على استراتيجية مخططة لمشروعنا التربوي برمته 

ولين عةن اتخةاذ القةرار وللبةاحثين أنفسةهم وعمةوم التربةويين ، وعةدم ئوالمستمر للمخططين المسة
  .يات الجاهزةااللتزام بشروط ومعايير البح  العلمي ، والتهافت على استيراد النظر
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إنةةةه ميةةةدان تلتقةةةي فيةةةه مختلةةةف العلةةةوم التةةةي تهةةةتم باللغةةةة . األساسةةةي فيهةةةا
النفسةةية  اإلنسةةانية مةةن مثةةل اللسةةانيات واللسةةانيات االجتماعيةةة واللسةةانيات

والتربية ، إنه واحد من الحقول المعرفية التي تقوم علةى  وعلمي االجتماع
 33 ".أبحا  متعددة التخصصات

وإذا كان علم اللسانيات ، علما نظريا يسعى إلى الكشف عن حقائق اللسان 
علةةم .( ل.د)البشةةري والتعةةرف علةةى أسةةراره ، فةةهن علةةم تةةدريس اللغةةات 

يةة ،هةذا إذا كةان مةن معياري تطبيقي ،شبيه إلى حد مةا  باللسةانيات التطبيق
الاروري أن نستمر في الحدي  عنها في التربية والتعلةيم كعلةم مسةتقل ، 
علم يهدف إلى تيسير تعليم اللغات سواء كانةت لغةة المنشةأ أو ممةا يكتسةبه 

  .الفرد من لغات أجنبية
الممارسين )و األمثلة كثيرة عن التشويش الباراديكمي والذي هد نسقط فيه 

بسةةبب التةةردد بةةين العديةةد مةةن المجةةاالت ( علةةى حةةد سةةواءوالبةةاحثين منةةا 
والفةةروع و عةةدم واةةوح التخصةة  الةةذي نشةةتغل فيةةه ، واسةةتمرارنا فةةي 
االدعةةاء بأننةةا ننةةتو النمةةاذج و نبةةدع النظريةةات،  ادعةةاء يحةةول بيننةةا وبةةين 
اإلبداع الحقيقي والمالئم للسياق والمستجيب لدولويات ، فنسكن إلى النقل 

ممةةا يزيةةد خلفياتنةةا النظريةةة وتوجهاتنةةا المنهجيةةة ااةةطرابا و االسةةتيراد ، 
 .  وتفككا

 :من هذه األمثلة 
مةةا نعثةةر عليةةه فةةي دراسةةات عبةةد العزيةةز هةةريش الةةذي يتبنةةى تعريفةةا ( 0

 : للسانيات التطبيقية والتي يجعل منها كل شيء وال شيء 
يةةة اللسةةانيات المدرسةةية التطبيقيةةة المغربيةةة ، هةةي تطبيةةق المعرفةةة اللغو"

إجرائيا وواهعيا على المشاكل والقاايا واإلشةكاالت والمسةتجدات اللغويةة 
الحاصةةلة فعةةال فةةي الممارسةةة الصةةفية المدرسةةية طلبةةا لمقاربتهةةا وحلهةةا و 

تعلةةم فاةةال عةةن ترصةةيد /معالجتهةةا ، واسةةتيفاء ألثرهةةا علةةى نةةاتو التعلةةيم
لالسةتفادة  المعرفة اللغوية المتعلقة بهذه المشاكل وهيكلتها في أطر نظريةة

 ". منها 
هةةةريش التمييةةةز بةةةين اللسةةةانيات  و يةةةزداد األمةةةر غمواةةةا ،عنةةةد محاولةةةة 

، بمعنةى  مجال متعلق بالمدرسة فقةط"وهي في نظره ، المدرسية التطبيقية
مةا يقةأ فةي المدرسةة مةن مشةةاكل وهاةايا تتعلةق بتةدريس اللغةة ، وهةو مةةا 

، وبةين مةا "، معينةة  يمن  هذه اللسانيات حدودا ، مكانيا وزمنيا و وجوديةا

                                                             
، دار المعرفةة الجامعيةةة ، " علةم اللغةة التطبيقةي وتعلةيم العربيةة " :(9111)عبةده الراجحةي   33

 .91-2.   ،اإلسكندرية 
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هةو مجةال تعليمةي بصةفة عامةة "و( فةي األسةرة مةثال)يقأ خارج المدرسةة 
  34".اللسانيات التعليمية التطبيقية ( ما يسميه)يمكن أن تخت  به 

مثال آخر عن التأرج  وربما التيهةان بةين أكثةر مةن تخصة  واحةد ، ( 9
هة ما بين نجده عند  سامية جباري والتي تصرح في معرت وصفها للعال

بأن ما يثير االنتباه حقيقة هو أن  الوعي بأهميةة البحة  فةي . "ل.و د. ت.ل
ر بشةةكل كبيةةر فةةي السةةنوات ( ديةةدكتيك)منهجيةةة تعليميةةة  اللغةةات هةةد تطةةو 

األخيرة ، حي  انصرفت األذهان لةدى الدارسةين علةى اخةتالف توجهةاتهم 
ى تكثيف الجهود مةن العلمية وتباين المدارس اللسانية التي ينتمون إليها، إل

أجل تطوير النظرة البيداغوجية الساعية إلى ترهية األداءات اإلجرائية في 
ةةا جعلهةةا تكتسةةب الشةةرعية العلميةةة لتصةةب  فرعةةا مةةن  حقةةل التعليميةةة ، مم 

فاحتلت مكانتهةا   ،مباح  اللسانيات من جهة، وعلم النفس من جهة أخرى
تطبيقةات اللسةانية فةي ميةدان فالحةدي  عةن ال. بجدارة بةين العلةوم اإلنسةانية

تعليمية اللغات يقتاي بالارورة المنهجية الحدي  عةن مفهةوم اللسةانيات 
" التطبيقية وتحديد المباد  األساسةية لهةذا العلةم ثةم عالهتهةا بتعلةيم اللغةات 

.35  
التشةويش ، نعثةر عليةه فةي مخةاطر مثال ثال  عن التداخل والتشةابك و( 3

ياتنةةا ومةةا ينتشةةر فةةي شةةعبها اللغويةةة مةةن النةةدوات التةةي تنظمهةةا بعةةت كل
فقةةد نظةةم مختبةةر األدب واللسةةانيات والترجمةةة بكليةةة . مقةةررات ووحةةدات

، ندوة  طلبة الةدكتوراه فةي اللسةانيات فةي ( البيااء بالدار بنمسيك)ا داب 
، بمشاركة جامعات مغربية و أجنبية ، هةدم ( 9102ماي ) دورتها الثانية ،

 :ومما ورد في الورهة التمهيدية للندوة . بحثا  39فيها 
 المواوعات ما يميز هذه الدورة ، انفتاحها على بعت" ... 

ومةةن هةةذه المواةةوعات مةةا يةةرتبط باللسةةانيات التطبيقيةةة وتعلةةيم  الجديةةدة 
اللغات واالتصال اللغوي والدرس اللغوي فةي الكتةاب المدرسةي والتةداخل 

اللغويةة   ومنهةا  اللغوي في المدرسة ومقاربة الترجمةة لغويةا  والسياسةات
مةةةا يتصةةةل بالخصةةةائ  التوزيعيةةةة لةةةبعت الظةةةواهر اللغويةةةة  وبالسةةةياق 
والتواصةةل  والبنيةةات التصةةورية و سةةيرورات توليةةد األلفةةاظ والنظريةةات 

                                                             
 المدرسةةية اللسةةانيات تأصةةيل أسةةاس الميةةداني التربةةوي البحةة "(:2018) عبةةد العزيةةز هةةريش 34

 .:"التطبيقية

 .( juillet 25 Actualités 2018 : في منشورة مقالة) 
مجلةة ( طبعةة مختصةرة) ،" اللسةانيات التطبيقيةة وتعليميةة اللغةات "  :(9102)سةامية جبةاري 35

،  9102،السةةةةنة 90الممارسةةةةات اللغويةةةةة، جامعةةةةة مولةةةةود المعمةةةةري ، المجلةةةةد الخامس،العةةةةدد 

 .  .23-012.   

https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://www.tanmia.ma/category/actualites/
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  36."الصرفية المالئمة لبنية االشتقاق في العربية
 اللسةانيات الهةاجس االنفتةاحي و التةوليفي ، الةذي الزم طبيعةة لكةن هةذا

 جةامأ تعريةف إلةى الوصةول يةروم التطبيقيةة وتطورهةا ، الهةاجس الةذي 
 إحةدا  هصةد التخصصةات ، مةن بةين المشةترك مةا مانأ ، وإلةى التوليةف

 االعتقةاد فةي أنةه إلةى توافق، هةو هةاجس يةلدي فةي نهايةة التحليةل ، حالة
غم المحاوالت التركيبية والتي كثيرا ما الحظناهةا حتةى عنةد  من وعلى الر 

ين ، فهن اللسانيات التطبيقية ستفقد هويتها و تتسأ مجاالتهةا إلةى حةد اللغوي
 هذا الطرح، فبعدAlan Davies ديفيز  أالن يلكد و .التشتت و االنحالل

محةاولتهم  الباحثين عنةد وآراء. ت.التعريفات لل من كبير لعدد استعرااه
لة تعريةف ومشةك مشكلة تعاني أنها ظلت" المفاهيمي ،يلكد  إطارها ابط
 البةين طابعهةا النةاس ، وإن مةن لكثيةر كثيةرة أشةياء على تدل فهي هوية ،

البحةو   مةن جملةة بةين مةا التركيةب والتوليةف دائةرة أدخلهةا تخصصةي
 من خليطا أن أاحت عنه نجم مما ،(دائرة أهرب إلى الدوامة في نظرنا)

 .، ادا عن أبسط شروط التخص  المطلوبة علميا" عدة  تخصصات
ي جهةود تحديةد األهةداف واختيةار الكفايةات واةبط المحتةوى إن  النظر فة

اللغوي الذي يقدم للمتعلم في العادة ، من حي  الكم والكيف ، وكةذا النظةر 
فةةي نةةوع الطةةرق والوسةةائل التةةي تسةةتعمل لتبليةةو ذلةةك المحتةةوى وتحقيةةق 
بالتةةالي األهةةداف ، والنظةةر كةةذلك فةةي أسةةلوب المةةدرس فةةي التطبيةةق أي 

ذه الطريقة أو تلك ، تبعدنا كلها شيئا فشيئا عن اللسانيات أسلوبه في أداء ه
  ذلك أن هذه المواايأ والمهام هي في نهاية التحليل مواايأ من صميم 
اهتمامات الديدكتيك و ديدكتيك اللغات ،األمر الذي هد يسقطنا في حالة من 

التربويةةةة حةةةدودها /الشةةةك والغمةةةوت ، كلمةةةا تعةةةدت اللسةةةانيات التطبيقيةةةة
من  مصطلحات )لت على انشغاالت الديدكتيك مستعملة نفس عدتها وتطاو

، ممةا يفقةدها هويتهةا ،خاصةة علةى مسةتوى ...( و نماذج ووسةائل وأدوات
 .البح  النظري األكاديمي

بةةل حصةةل . ل.و د. ت.والحقيقةةة أن ذلةةك التةةأرج  لةةم يحصةةل فقةةط بةةين ل
فبعةد ظهةور . كذلك بين اللسانيات التطبيقية وعلوم أخرى مثل علةم الةنفس 

النفسية ، بةرزت إشةكالية المجةال والحةدود ،وبةرز مةن /اللسانيات التطبيقية
يعتبره مجةاال مةن مجةاالت علةم الةنفس ، فةي حةين لةم يجةد آخةرون ،أمثةال 

بعلةم اللغةة النفسةي ، أو علةم " يته سةواءحرج فةي تسةم، أي  حسيب شحادة
والذي يدرس اللغة البشرية   psycholinguistique اللغوي/النفس اللساني

الطبيعية بوصفها ظاهرة نفسةية ذات صةالت بفاةاءات أخةرى فةي الةنفس 

                                                             
طلبة : "ندوة ،( البيااء بالدار بنمسيك)للسانيات والترجمة بكلية ا داب مختبر األدب وا  36

 . 9102 – 12 - 90يوم  ، أون مغاربية نشر في ،"الدكتوراه في اللسانيات 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%ED%C8+%D4%CD%C7%CF%C9
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%ED%C8+%D4%CD%C7%CF%C9
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.maghress.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.maghress.com/onmagharebia
https://www.maghress.com/onmagharebia
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إلى دراسة العالهة القائمةة بةين " يرمي هذا العلم حسب شحادة و  .البشرية
كيفيةة فهةم الكلمةات والجمةل وسةرعة )اللغة ،  اللغة والفكر وكيفية اكتساب

كما تندرج تحت علم اللغة النفسي (. ذلك وصعوبات الفهم والمعجم الذهني
موااةةيأ مةةن مثةةل، االزدواج اللغةةوي وثنائيةةة اللغةةة وعالهتهمةةا بالةةذكاء و 
ق لدراسةةة أمةةرات اللغةةة وعيةةوب  الشخصةةية ، ونظريةةة األسةةلوب والتطةةر 

للحةةن صةةوتيا وصةةرفيا ونحويةةا ودالليةةا ودراسةةة  الكةةالم  المختلفةةة المسةةب بة
  37.اللغة االنفعالية وكيفية تعل م اللغات األجنبية

، " علةم اللغةة النفسةي" في حين يلكد عبد العزيز العصيلي في تقديم كتابه 
الكتةةاب جديةةةد فةةي محتوياتةةه التةةةي تهةةم المتخصصةةين فةةةي " علةةى أن هةةذا

انةةت لغةةة أمةةاً أم لغةةة ثانيةةة أم اكتسةةاب اللغةةة وتعلمهةةا و تعليمهةةا ، سةةواء أك
ويتميةةز الكتةةاب بتناولةةه للقاةةايا اللغويةةة مةةن منطلةةق لغةةوي نفسةةي . أجنبيةةة

باعتبار أن علم اللغة النفسي فرع من فروع علم اللغة ، ولةيس فرعةاً مةن "
  38".فروع علم النفس 

علما أن علةم الةنفس ، وخاصةة علةم نفةس النمةو وكمةا هةو معلةوم ، يةدرس 
للغة والنمو اللغوي و معيقاته وااطرابات وأمرات اللغة بدوره اكتساب ا

كمةا يهةتم علةم نفةس الةتعلم . في اكتسابها ونموها في مختلف مراحل الحيةاة
 .العمليات اإلدراكي ة المتعلقة باللغةبدوره باكتساب اللغة وبمختلف 

علةةم اللغةةة  ينةةدرجوهنةةا نالحةةظ مةةن جديد،مةةدى التجةةاذب بةةين العلةةوم حيةة  
نظور علماء اللغةة ، اةمن تخصصةات علةم اللغةة التطبيقةي، النفسي من م

فةةي حةةين يتجةةه علمةةاء الةةنفس إلةةى اعتبةةاره فرعةةا مةةن فةةروع علةةم الةةنفس 
  .psychologie cognitive 39المعرفي

لكل ذلك ، فهننا ننبه من جديد ودون كلةل ، مةن خطةر السةقوط فيمةا نسةميه 
ن العلةةةةوم بالتشةةةةويش البةةةةارديكمي والةةةةذي يعنةةةةي باألسةةةةاس التةةةةأرج  بةةةةي

والتخصصةةةات وعةةةدم واةةةوح وثبةةةات المنطلقةةةات النظريةةةة والمرجعيةةةات 
النموذجيةة و المنظوريةةة ، لةدى العديةةد مةن البةةاحثين وفةي كةةل المجةةاالت ، 

بانقطاع السند و القطيعة االصطالحية و "المنبهي وما يسميه دمحم المدالوي
  40".المفاهيمية 

                                                             
/ 98المتمدنالحوار  ، في موهأ"حول علم اللغة النفسي"، 9102 حسيب شحادةبتصرف عن   37

0  / 9102   
، جامعة اإلمام دمحم بن " علم اللغة النفسي:" ، في تقديم كتابه ( 9118) عبد العزيز العصيلي 38

 .الريات -الميةسعود اإلس
جامعةةة االميةةر سةةطام بةةن عبةةد  "بحةة  حةةول علةةم الةةنفس اللغةةوى(: "9103)أسةةماء حةةزام     39

 81. ،العزيز
اللسانيات العربية المعاصرة ما بةين البحة  العلمةي وتهافةت " (:0228)المنبهي دمحم المدالوي  40

 .001-02. ،   0228 ، 3ع ، المغرب  -دراسات أدبية ولسانية   فاس ". التهافت 

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%ED%C8+%D4%CD%C7%CF%C9
http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=2182
http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=2182
http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=2182
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4346
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4346
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ن فةي مةا يسةميه مصةطفى البةاحثين والممارسةي يىسةقلطفاال عمةا يمكةن أن 
، و يقصد بها المخاطر التي تزج بمفةاهيم "بالمنزلقات الديدكتيكية "إستيتو 

المعرفةةةةة العلميةةةةة فةةةةي دوامةةةةة التشةةةةويه والخةةةةروج بهةةةةا عةةةةن جوهرهةةةةا 
نقلهةةةا ميسَّةةةرة و  ومقاصدها،خاصةةةة عنةةةدما نسةةةعى لتحويلهةةةا إلةةةى معةةةارف

 41.وتلقينها للمتعلمين في المدارس
مةدعون ، وهةم كثةر ، لتةرويو خطابةات تحسةب علةى تشويش يستفيد منه ال

اللسانيات أو على الديدكتيك بحكم عناوينها ، على الرغم من كونهةا ليسةت 
إن اللسانيات و ". إنها محت لغو ال مامون له " من هذا وال ذاك ،      

الديدكتيك باعتبارهما من العلوم اإلنسانية ، غير محصنتين اةد مةا يسةميه 
، األمر الذي يجعل الكثير مةن الكتابةات " شعوذة األكاديمية بال" المدالوي 

 .التي تحسب عليهما ، سببا في نفور الناس منهما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
ر " :(9109)مصطفى إستيتو  41 ديداكتيك اللغة العربية بالمدرسة االبتدائية بين التصو 

،  ، كلية ا داب والعلوم اإلنسانية ، بح  لنيل شهادة الدكتوراه"والممارسة، مقاربة توليدية
 .92ـــ  98 . . الرباط

أ الدرس اللغوي اللسانيات ووا": )2006 (خالد األشهب ودمحم الرااي :نراجأ أياا 
ديسمبر، معهد  9/0، العدد 00: ، أبحا  لسانية، المجلد"مقاربة أولية: بالمدرسة المغربية

 00:   .الدراسات واألبحا  للتعريب، الرباط
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  من أجل تأسيس نموذج بديل :الطريق الثالث   سادسا
 (النموذج التفاعلي)

 
النموذج البديل الذي نقترحه كحل لن نعمل هنا على عرت مفصل لهذا 

لمشكال، خاصة وأننا ما زلنا في الخطوات األولى إلعداده و تجريبه ، 
لكننا سنعمل . في إطار مجموعة بح  متعددة التخصصات كما أسلفنا

ا ن، على استعرات بعت الحيثيات واألفكار الموجهة التي هد تمهد و 
 .  تبرر الدعوة لهذا النموذج

الطبيعي إزاء ما الحظناه من تاارب في ا راء و  لقد كان من
المواهف،أن تطرح من طرف الباحثين وعموم المربين، الكثير من 

 :، من مثل .ل.و د.ت.التسالالت الحائرة حول العالهة الشائكة بين ل
لماذا ال نتحد  فقط عن ديدكتيك اللغات،بدال مـن الحدي  عن اللسـانيات "

أنهم بذلك سيزيلون الكثيـر من الغموت واللبس  معتقدين". التطبيقيـة ؟
المكانة التي تستحقها وهم يطبقون في ذلك . ل. ويمنحون لتخص  د

 ". كم من مشكلة حللناها بتركها"المقولة 
أال يكةةون بهمكاننةةا إيجةةاد طريةةق ثالةة  مغةةاير أو ،  ونتسةةاءل نحةةن بةةدورنا

نةاه  فةي مجملةه نموذج بديل ؟ دون السقوط في التشويش والخلط الذي ردد
 .لغياب الواوح البرارديكمي

نموذج هد يستدعي الجمأ  على مستوى الممارسة ، بين النظريات اللسانية 
والتطبيقية منها على وجه الخصو  و ديدكتيك اللغات ، لكن دون 
التاحية بأحدهما على حساب ا خر عندما يتعلق األمر بالبح  وبأسسه 

الحالة ، ستكمن االاافات التي ستقدمها وفي هذه . النظرية و منظوراته 
اللسانيات إلى الديدكتيك، في تعزيز جانب الممارسة الميدانية بتشخي  

بمختلف أنواعها ودرجات )صعوبات المتعلمين اللغوية والتواصلية 
إيجاد الحلول لها و ورصد أخطائهم اللغوية وتيسير سبل ( خطورتها 

ستغدو من المجاالت إاافات . للمشكالت التي تعوق اكتسابهم للغة
- األساسية للسانيات التطبيقية

التربوية ، فتساهم بالتالي في مد ديدكتيك اللغات بما يساعدها على  
في مختلف ( األولى أو الثانية)تطوير مناهو و طرق تدريس اللغات 

 .  األسالك التعليمية دونما الحاجة للتاحية بأي منهما 
ف سليم إلى ما يمكن أن يعزز رأينا ، وامن هذا السياق، يذهب أشر

  ،أدى االنفتاح على اللسانيات ،  خاصة اللسانيات التربوية: " عندما يقول 
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إلى ظهور فرع آخر من هذا العلم  و هو اللسانيات التطبيقية الذي كان 
أكثر الطرائق إجرائية في تعليم اللغات ، مما حذا بكثير من علمائنا 

ربي إلى تبني هذا العلم في المعاهد و الجامعات اللغويين في الوطن الع
العربية ، منذ أواسط القرن المااي ، ذلك ألن هذا العلم ال يقدم خدمة 

و إنما يقدم أياا خدمة لغير الناطقين بلغة التعلم  للناطقين بلغة ما
ويقوم هذا العلم بالتحديد،على إيجاد حلول للمشكالت  الراغبين في تعلمها

والبح  عن تفسيرات مواوعية لها و تيسير تعليم  لم اللغةالتي تعوق تع
  42"  اللغة للناطقين بها أو بغيرها

ويتامن رأينا الهادف إلى شق طريق ثال  ما بين االتصال و االنفصال 
، رسما وااحا لما ينبغي أن تتوهف عنده اللسانيات من .(ل.ود.ت.بين ل)

ي ها ، مما هد يساعد فحدود كلما باشرت مواوع تعليم اللغة واكتساب
 .أسيس النموذج البديل المنشودت

ال أحد يشك أبدا ، في الخدمات الجليلة التي تقدمها اللسانيات في مجال 
تعليم اللغات بشكل عام ، والمتمثلة باألساس في إهدار المتعلم على ما 
يسميه الباحثون بالتواصل اللغوي والذي ال يتأتى إال بتمكين المتعلم من 

ر من االستقاللية في التعلم ، ثم باإللحاح على تقديم شواهد لغوية هريبة هد
من واهعه ، على خالف ما يحصل في أغلب حجرات الدرس ، حي  تقدم 
مواد اللغة كالنحو مثال ، بطرق وأمثلة ال تناسب أذهان التالميذ وبعيدة 

 .عن واهعهم و ال تتالءم مأ ميوال تهم و أنماطهم في التفكير
باهتمام اللسانيين التطبيقيين أكثر  مجال تعليم اللغة وتعلمها حظي كذاوه 

من غيره ، و كما الحظ معدو الورهة التمهيدية للندوة الدولية األولى 
فهن ذلك االهتمام ال يقتصر على العربية ، "للسانيات التطبيقية العربية ، 

ك إلى ويرجعون السبب في ذل". بل يصدق على أغلب اللغات المتعلمة
السمأ )أن متعلمي اللغة العربية يشتكون من اعف في المهارات األربأ "

إن . ولو بعد سنوات من الدرس والتحصيل( ، المحادثة ، القراءة ، الكتابة
هذا األمر يستدعي مساءلة المناهو الدراسية والمقررات على اوء نتائو 

موافقة لما هو التحليل اللساني للغة العربية ، والبح  فيما إذا كانت 
وألجل ذلك ، فهن الباحثين مدعوون . متعارف عليه بين أهل االختصا  

                                                             

جريدة في   تنشر مقالة" استثمار اللسانيات في تعليم اللغة العربية" (:9102)أشرف سليم  42 

 9102 - 10 - 02يوم  ، عدد العلم

        

https://www.maghress.com/author/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.maghress.com/author/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.maghress.com/author/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
https://www.maghress.com/author/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
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إلى تقديم مناهو جديدة لتدريس مختلف المستويات اللسانية للغة العربية ، 
  43" .وما إلى ذلك ... من معجم وصرف وتركيب وداللة و أصواتيات 

 
 

 
 

 التدريس -ل اللسان خطاطة أولية بجانب من النمو 
 (النمو ل التعا ل ) 

تبين عناصر من التفاعل الممكن بين اللسانيات التطبيقية و ديداكتيك  
اللغات باعتماد المقاربة التواصلية ، نقدمها كمثال فقط ،على ما نحن 

 ".النموذج البديل"بصدده في مشروع 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
اإلشكالية ،  :للسانيات التطبيقية العربية "بتصرف عن الورهة التمهيدية للندوة الدولية األولى   43

معهد الدراسات واألبحا  للتعريب – الرباط ،جامعة دمحم الخامس ب "األهداف ، المحاور والاوابط
 (.9100أكتوبر 90، الرباط ، المغرب،
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 وفي هذا السياق هدم اللسانيون المغاربة نماذج مائزة ، تأكد ارورة
االنخراط في دعوتنا للبح  فيما نسميه بالطريق الثال  والهادف إلى فك 

وإحدا  في نفس ا ن ، هدر من .( ل.و د.ت.ل)االرتباط بين العلمين 
مما يلكد أهمية االستفادة من أبحا  اللسانيات . التفاعل المتوازن بينهما

انيات المغربية الحديثة كاللسانيات الوظيفية مأ أحمد المتوكل واللس
التوليدية الحديثة مأ عبد القادر الفاسي الفهري ، بهدف الخروج بمكون 
الدرس اللغوي من الطرائق التقليدية التي تتوخى الشحن ، دون ربط 
التلميذ بالسياق التداولي الذي يمكن أن يستثمر فيه هاعدة نحوية اكتسبها 

 44.وتبين في نفس ا ن الطبيعة الجمالية للنحو العربي 
 

 :البد من التذكير مجددا ، بارورة االنتباه لمسألتين هامتين لكن
 
، عدم الهرولة واالفتتان بكل ما هو مسةتورد مةن نظريةات ،فقةد  أوال ما -

انتبه موسى الشةامي مبكةرا ألهميةة توظيةف بعةت النظريةات اللسةانية فةي 
تدريس اللغات واللغةات األجنبيةة علةى وجةه الخصةو  ، لكنةه يحةذر فةي 

إن الواعية اللغوية بالمغرب تحةتم علينةا أن "ن التهافت بقوله نفس ا ن م
نحتاط كثيرا من التطبيق العشوائي لمةا تأتينةا بةه كتةب اللسةانيات التطبيقيةة 

وأعتقةةةد أن طريقةةةة ... مةةةن الغةةةرب بخصةةةو  تةةةدريس اللغةةةات األجنبيةةةة 
كالطريقةةة التواصةةلية التةةي جةةاءت بهةةا اللسةةانيات التطبيقيةةة حةةديثا و التةةي  

لةن " اإليديولوجيةة " ب إلى أهسامنا دون تفكير مستقبلي فةي خلفياتهةا تتسر
  45".تسهل علينا عملية إثبات هويتنا الوطنية

 
 

                                                             
األصةةول : المنحةى الةوظيفي فةي الفكةر اللغةوي العربةي" :(9118)انظةر كتةاب أحمةد المتوكةل  44

نظريةةةة النحةةةو  فةةةي آفةةةاق جديةةةدة"(:9103)، دار األمةةةان الربةةةاط، ، وكةةةذلك كتابةةةه "واالمتةةةداد
وكتب عبةد القةادر الفاسةي الفهةري ومنهةا .. والنشر والتوزيأ ،بيروت ،جداول للطباعة" الوظيفي

 "و.0222الةدار البياةاء ، ،  دار توبقال للنشةر ،اللسانيات واللغة العربية :"على سبيل المثال 
، دار الكتةةاب الجديةةد المتحةةدة: ،"ذرات اللغةةة العربيةةة وهندسةةتها، دراسةةة استكشةةافية أدنويةةة

 . 2010.بيروت
اةةمن نةة  محااةةرة ألقيةةت  ،"للسةةانيات التطبيقيةةة إلةةى أيةةن ؟ا" (:0220)موسةةى الشةةامي  45

 . 0220أكتوبر 30عدد" العلم الثقافي"  ونشرت في. لتربية بالرباطاألنشطة الثقافية لكلية علوم ا
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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، الحةةذر مةةن التخةةبط األكةةاديمي ، فةةرغم التةةداخل بةةين هةةذين  وثانيهمووا -
والتكامل بينهما وتبادل التأثير والتأثر ، البد  .( ل.و د. ت.ل)التخصصين 

النظريةةةة والمنهجيةةةة التةةةي يفراةةةها كةةةل تخصةةة  مةةةن احتةةةرام الحةةةدود 
والمجةةةاالت التةةةي يخةةةت  بهةةةا وإال سنسةةةقط فةةةي دوامةةةة مةةةن الغمةةةوت 

 .وااللتباس 
 
 

 خاتمة
 

تخصصةةا /يعتبةةر مصةةطل  اللسةةانيات التطبيقيةةة ،كمةةا أواةةحنا ، مصةةطلحا
ه ا راء والمواهةف ،مةن إشكاليا ، حي  يصةعب تعريفةه ، وتاةاربت حولة

حيةة  نشةةأته وتطةةوره و مةةن حيةة  ماةةمونه والمجةةاالت التةةي يشةةملها فةةي 
فقد عرف توجهات متعددة ومتناهاة في الكثير مةن .  البح  و الممارسة 

األحيان ، حي  وجدنا من يرفت االعتقاد السةائد بةأن علةم اللغةة التطبيقةي 
 .مرتبط بعلم اللغة النظري أو هو تطبيق لنظرياته

 
بأنها تطبيق لمةا جةاءت بةه اللسةانيات . ت.وفي المقابل وجدنا من يعرف ل

وهناك من يختزل .النظرية من مقترحات لحل مشاكل عملية متصلة باللغة
هةةذا العلةةم فةةي علةةم آخةةر ربمةةا ولةةد مةةن رحمةةه أو علةةى أهةةل تقةةدير نشةةأ فةةي 
أحاانه وهو ديداكتيك اللغات ، فيةدعو إلةى الكةف عةن الحةدي  عنةه كعلةم 

بمةا فيهةا اللسةانيات . ت.كما أثيرت العديةد مةن االشةكاالت حةول ل. تقلمس
 .التربوية التي صعب نظرا لكثرتها ،تفصيل الحدي  عنها في هذه الدراسة

بةدوره ، ( ما نسميه بعلم التدريس)تخص  ديدكتيك /كما لم يسلم مصطل 
مةةن الكثيةةر مةةن الجةةدل و التجةةاذب ، سةةواء فةةي تعريفةةه واةةبط مجاالتةةه 

، أو في  عالهاته وتفاعالته مةأ العلةوم (بما فيها ديدكتيك اللغات )ه وفروع
كمةةةةا سةةةةيعرف الكثيةةةةر مةةةةن . األخةةةةرى المرتبطةةةةة بمواةةةةوع التةةةةدريس

، لةةةةةةيس فقةةةةةةط مةةةةةةن بعةةةةةةت مةةةةةةن يةةةةةةتحمس للسةةةةةةانيات " الماةةةةةةايقات"
التربويةةة كمةةا رأينةةا ، بةةل ومةةن غيةةرهم مةةن البةةاحثين الةةذين لةةم /التطبيقيةةة

مةةن المفةةاهيم الفرنكفونيةةة الغاماةةة وفةةي  يتمكنةةوا مةةن الةةتخل  مةةن العديةةد
 ". البيداغوجيا"مقدمتها مفهوم 

 
أن نلةةةةم بكةةةةل هةةةةذه ( بةةةةاحثين و ممارسةةةةين)يتعةةةةين إذن علينةةةةا كتربةةةةويين 

االشكاالت والتطورات وما واكبها من بح  وجدال ، هبل ان نتحد  بنوع 
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من التسرع عن العالهة بين تلةك التخصصةات المرتبطةة سةواء باللسةانيات 
 .بعلم التدريس و هبل الحدي  اإلنشائي عن تبادل التأثير و التأثر بينهاأو 

و يجب علةى القةائمين بالشةلون التربويةة والمخططةين مةنهم للمنةاهو علةى 
وجه التحديد، عند هيامهم بهعداد المقررات الدراسية التي تهتم بتعليم اللغةة 

سةةانيات بقةةدر العربيةةة وغيرهةةا مةةن اللغات،االنفتةةاح علةةى البةةاحثين فةةي الل
انفتةةاحهم علةةى البةةاحثين فةةي الديةةدكتيك،مأ الحةةر  علةةى تجنةةب الخلةةط 

 .والحذر من جميأ أسباب التشويش 
 

نحةةةن نةةةدعو إلةةةى اةةةرورة االنفتةةةاح ، االنفتةةةاح علةةةى اللسةةةانيات عمومةةةا 
واللسانيين في بالدنا على وجه الخصو  ، و التي تعد مةن خيةرة البلةدان 

أمثال إدريس السغروشني وأحمد العلةوي التي أنجبت علماء لغويين كبار، 
وأحمد المتوكل وعبد القادرالفاسي الفهري وأحمد بوكوس و مبارك حنون 

وغيرهم كثير،برعوا في هةذا العلةم ... ودمحم الحناش وعبد العلي الودغيري
بمختلف مشاربه وتفرعاته ومجاالته ولغاته وتطبيقاته التربوية ، ينهل مةن 

معات المغربية و العربية ، كمةا ينهةل مةن أفكةارهم أعمالهم الكثير من الجا
ونظرياتهم العديد من المةربين ومةن االسةاتذة البةاحثين فةي علةوم التربيةة و 

 .التدريس و في علم تدريس اللغات على وجه الخصو  
 
لكن البد أن نحذر مجددا ، مما هد يحدثةه التهافةت علةى االنفتةاح والنقةل ،  

علمةةةاء التةةةدريس ، دون اةةةوابط  ودون  سةةةواء مةةةن هبةةةل علمةةةاء اللغةةةة أو
مراعةاة ألبسةةط شةةروط البحةة  العلمةي ومقتاةةيات السةةياق وربمةةا بةةدعوى 
تةةةداخل أالختصاصةةةات وتكامةةةل العلةةةوم،من خطةةةر السةةةقوط فيمةةةا نسةةةميه 
بالتشةةويش البةةارديكمي والةةذي يعنةةي باألسةةاس التةةأرج  بةةين التخصصةةات 

العديةةد مةةن  وعةةدم واةةوح وثبةةات المنطلقةةات النظريةةة والمرجعيةةات لةةدى
 .الباحثين وفي كل الميادين 

 
إننةةا نالحةةظ نوعةةا مةةن عةةدم االسةةتقرار العلمةةي ونوعةةا مةةن القطيعةةة بةةين 
الباحثين، وهد ال نغالي إن هلنا بأن القطيعةة هةد يعةاني منهةا الباحة  الواحةد 
نفسه والذي يتيه بين العديد من االختصاصات ويغازل الكثيةر مةن النمةاذج 

ر إلةةى الةةوعي بأهميةةة البةةارديكم النةةاظم للمفةةاهيم والمنظةةورات و هةةد يفتقةة
والتصةةورات ومةةا يترتةةب عنهةةا مةةن حةةدود فاصةةلة وعالئةةق بةةين مجةةاالت 
البح  في اللغة والمجتمأ و اإلنسان، مما يزيد في تعميق إشةكالية الخلفيةة 

 .النظرية للبحو  و األسس العلمية للمناهو وللممارسات التربوية 
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 (. 9102  فبراير 92) ودراسة السياسات في الدوحة ، 
، دار " التفكيةةر اللغةةوي بةةين القةةديم و الجديةةد (: "9112) بشوور كمووا  -

 .غريب ، القاهرة
ابةراهيم طلبةه ، عةن " النظريةة النحويةة  ب منجوان"  :تشومسكى نعوم -

، فةي صةحيفة المثقةف ، "الكفاءة واألداء اللغويان عند تشومسةكى :" سلكها
 .2017مارس00بتاريخ 

،مدخل إلةى دراسةة اللغةة فةي "سوسيولسانياتال( :"9100) ترادج  بيتر -
،ترجمة دمحم كرم الدكالي، ، منشورات إفريقيةا الشةرق ، "عالهتها بالمجتمأ
 . الدار البيااء 

،جامعة "اللسانيات التطبيقية وتعليمية اللغات" (:9102) جباري سامية -
 .23.،  0الجزائر 

 ،" يةةة اللغةةات اللسةةانيات التطبيقيةةة وتعليم: " (9102) جبوواري سووامية -
مجلةةة الممارسةةات اللغويةةة، جامعةةة مولةةود المعمةةري ، ( نسةةخة مختصةةرة)

 .012-23.  . ،  9102،السنة 90المجلد الخامس،العدد 
، "اللسةانيات التطبيقيةة مفهومهةا و مجاالتهةا (: " 9100) جاليل  سمية -

مجلة األثر، منشورات المركز الجامعي صالحي أحمةد النعامةة ، الجزائةر 
 .9100ديسمبر  92عدد ،ال

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=4934&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=4934&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=4934&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_users&id=4934&lang=ar&view=articles
http://www.almothaqaf.com/a/b12-1/914587-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%89
http://www.almothaqaf.com/a/b12-1/914587-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%89
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جامعةة االميةر  "بح  حول علم الةنفس اللغةوى(: "9103) حزام أسماء -
 .  02.سطام بن عبد العزيز، 

مكتبةةة   ،"مةةدخل إلةةى اللسةةانيات المعاصةةرة (: " 9102) حسوون  خاليوود -
 .22:الشيخ حسن ،وجدة ،  

كة ،شبكة األلو" اللسانيات االجتماعية "مقالة (: 9102) حمداوي جمي  -
،9/0/9102  
، هسةةةم " دروس فةةةي اللسةةةانيات التطبيقيةةةة (: "9103) خوووالس مسوووعود  -

مطبةوع مستنسةخ .)0اللغة واألدب العربي جامعةة جيجةل ، الجزائةر،   
 ,N° 03KHM :كوثيقةةة عمةةل موجهةةة للطلبةةة والبةةاحثين تحةةت عةةدد 

2013.) 
، مةةةةن " محااةةةةرات فةةةةي اللسةةةةانيات التطبيقيةةةةة (:"9100) خوووواين دمحم -

 .  22رات المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان،   منشو
 إلى النشأة مالبسات من التطبيقية اللسانيات(: "9102) خاين دمحم -

، في مجلة العمدة،   كلية ا داب واللغات ، جامعة "التطور تشع بات
 .31،    9102بواياف ، عدد فبراير 

العدد )” التدريس “، مجلة "ما هي الديدكتيك ؟ (: "0222) الدريج دمحم -
. ، التي تصدرها كلية علوم التربية بجامعة دمحم الخامس بالرباط(السابأ
 .22 
تحليل العملية : مدخل إلى علم التدريس (: "9113) الدريج دمحم -

 . 92.،دار الكتاب الجامعي ، العين ، اإلمارات،  "التعليمية 
و علةةم التةةدريس عةةودة إلةةى تعريةةف الديةةدكتيك أ( " 9100) الوودريج دمحم -

  ..02،    20: ، مجلة علوم التربية ، العدد "كعلم مستقل 
" استثمار اللسانيات في تعليم اللغة العربية(:" 9102) سليم أشرس -

 ،  دة العلمجريفي نشرت  مقالة
 . 9102 – 10 - 02يوم  عدد
الحوار  ، في موهأ"حول علم اللغة النفسي"، (9102)  حسيبشحاد   -

 . 98/  0/  9102 -المتمدن
، نةةة  "اللسةةةانيات التطبيقيةةةة إلةةةى أيةةةن ؟(: "0220) الشوووام  موسوووى -

. محااةةةرة ألقيةةةت اةةةمن األنشةةةطة الثقافيةةةة لكليةةةة علةةةوم التربيةةةة بالربةةةاط
 . 0220أكتوبر 30عدد" العلم الثقافي" ونشرت في 

، دار "علةةم اللغةةة التطبيقةةي وتعلةةيم العربيةةة(: "9111) الراجحوو   بوود -
 .91. المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  

، فةةي "ن عنةةد تشومسةةكىالكفةةاءة واألداء اللغويةةا: " ابوورا يم طلبووه سوولكها -
 . mars 2017 11صحيفة المثقف ، بتاريخ 

https://www.maghress.com/author/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%CD%D3%ED%C8+%D4%CD%C7%CF%C9
http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=2182
http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=2182
http://www.ahewar.org/rss/default.asp?lt=3&i=2182
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=4346
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http://www.almothaqaf.com/a/b12-1/914587-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%89
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اللسانيات التربوية وتدريسية اللغة العربية : " (9102) طلب  رشيد -
ندوة تآلفت حول أعمال علي آيت أوشان ،  نظمتها المديرية ،مداخلة في "

 (.غيرمنشورة ورهيا ) .اإلهليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس
، " علةم اللغةة النفسةي:" ، في تقديم كتابةه (9118)  بد العزيزالعصيل   -

 .الريات  -جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية
، مطبعةة المسةاحة "معجم اللسانيات الحديثة (:"9110)  ياد حنا سام  -

 .022. بالقاهرة ،  
اللسةةةةةةانيات واللغةةةةةةةة  (:"0222) العاسوووووو  العهوووووووري  بوووووود القوووووووادر -

 .، الدار البيااء  دار توبقال للنشر ،"العربية
ذرات اللغة العربية وهندستها،  ("2010) العاس  العهري  بد القادر -

 .، بيروتدار الكتاب الجديد المتحدة ،"افية أدنويةدراسة استكش
أسسةه النظريةة وتطبيقاتةه : علةم المصةطل  ( : "9112) القاسم    ل  -

 .82.، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  "العملية 
 تأصةيل أسةاس الميةداني التربةوي البحة " :(2018) قريش  بد العزيوز -

، عةةدد  Actualités   فةي نشةةرت مقالةة". التطبيقيةةة المدرسةية اللسةانيات
 (.9102يوليوز 92
: المنحةى الةوظيفي فةي الفكةر اللغةوي العربةي(: "9118) المتوك  أحمد -

 . ، دار األمان الرباط "األصول واالمتداد
و نظريةةةةةةةة النحةةةةةةة فةةةةةةةي آفةةةةةةةاق جديةةةةةةةدة"(:9103) المتوكووووووو  أحمووووووود -

 . ،جداول للطباعة والنشر والتوزيأ ،بيروت" الوظيفي
بكلية ا داب  مختبر األدب واللسانيات والترجمة -
، نشر "طلبة الدكتوراه في اللسانيات : "، ندوة( البيااء بالدار بنمسيك)
 . 9102 – 12 - 90يوم  ، أون مغاربية في
اللسةانيات العربيةة المعاصةرة مةا بةين (: "0228) المدالوي المنبه  دمحم -

المغرب  -دراسات أدبية ولسانية   فاس ".  البح  العلمي وتهافت التهافت
 .001-20. ،   0228،  3، ع 
: ترجمةةةة و تحقيةةةق  ،" اللسةةةانيات  معجةةةم: " (9100) مونوووان جوووورل -

 .الملسسة الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت. جمال الحاري
الندوة الدولية األولى (: 9100) معهد الدراسات واألبحاث للتعريب -

اإلشكالية ، األهداف ، المحاور  :التطبيقية العربية اللسانيات"حول 
. 9100أكتوبر 90،جامعة دمحم الخامس بالرباط ، المغرب،" والاوابط

 (.بتصرف عن الورهة التمهيدية للندوة)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%84_%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
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هل المنهو العابر .. التخص  أم الموسوعية: " النجار مازن  -
للتخصصات هو مستقبل اإلنتاج المعرفي ؟  على الرابط 

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/11/6/ 

: من المعرفة اللسانية إلى تدريس اللغة(: 9108) النهيب  ماجدولين- 
ديداكتيك النطق وتأليف األصوات العربية، مجلة التدريس، منشورات 

 .33:م التربية، الرباط،  كلية علو
: مةن صةدمة المسةتقبل إلةى الموجةة الثالثةة(:"9102)  أسعد  ل وطعة  -

، منشةورات "التربية في المجتمأ ما بعد الصناعي في منظور آلفةين تةوفلر
 .وما بعدها 00صفحة . 9102ملسسة ملمنون بدون حدود ،يونيو 
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 دمحم الدريج               
 
 

 

 
 

 .علوم التربية، في الدولة  دكتوراه -
  . اسبانيا –جامعة مدريد من  
 .، في علم النفس التربويالسلك الثال  دكتوراه -
 . ، بلجيكا جامعة بروكسيلمن  
 ى العديد من المنظمات دأستاذ التعليم العالي وخبير ل - 
 ...لكسو األ يسيسكو واليونسكو و اإل: الدولية منها  
 المدير المسلول عن عدد من المجالت التربوية  -

 : والدوريات من مثل
 ،"والتربويةالدراسات النفسية "
 ".المعرفة للجميأ"سلسلة ، " دفاتر في التربية"

 
 : من مؤلعاته

 .تحليل العملية التعليمية وتكوين المدرسين -0
 .التدريس الهادف  -9
 .الكفايات في التعليم -3 

  .المعايير في التعليم  -2
  علم التدريس مدخل إلى -2
 .تطوير مناهو التعليم -8
 (.جزئين)مشروع الملسسة والتجديد التربوي  -0
 .المنهاج المندمو  -2
 .األطفال في واعية صعبة -2

.الدعم التربوي وظاهرة الفشل الدراسي -01  
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